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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

 การวางแผนทางการเงิน ในปจจุบันถือความมีความสําคัญและเปนเครื่องมือที่ชวยเตรียม

ความพรอมใหชีวิตไปสูความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งควรปลูกฝงนิสัยการออมและการใชเงิน

อยางสมเหตุสมผลต้ังแตวัยเด็กเพ่ือสรางพ้ืนฐานวินัยทางการเงิน เมื่อเขาสูวัยทํางานก็จําเปนตองรู

วิธีการวางแผนการจัดสรรรายไดใหเพียงพอกับการออมเงินตามเปาหมายและรายจายตางๆอยาง

เหมาะสม ทั้งคาใชจายสวนตัวและครอบครัวทําใหความรับผิดชอบและภาระทางการเงินย่ิงเพ่ิมขึ้น 

สงผลใหการวางแผนทางการเงินมีความสําคัญมากขึ้น แมกระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังตองวางแผน

ทางการเงิน เพราะเปนวัยที่มีรายไดลดลง แตคาใชจายสวนใหญยังคงอยู หรืออาจสูงข้ึนในบางหมวด 

เชน การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไมมีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปญหาได (ธนาคารแหงประเทศไทย, 

2556) 

 การวางแผนทางการเงิน เริ่มตนที่การออม เปนรูปแบบที่มีความปลอดภัย มีความเสี่ยง

ตํ่า เพ่ือรักษาเงินตนไวโดยผลตอบแทนจากเงินออมอาจไมไดสูงมากนัก ยกตัวอยาง เชน เงินฝากออม

ทรัพย หรือเงินฝากประจํารายเดือน เมื่อสามารถเก็บเงินไดจํานวนหน่ึงจึงคอยเร่ิมลงทุน ซึ่งหมายถึง 

การแบงเงินกอนที่ไดสวนหน่ึงไปลงทุนในผลิตภัณฑเพ่ือการลงทุน เชน หุนตราสารหน้ี กองทุนรวม 

สัญญาซื้อขายลวงหนาและทางเลือกในการลงทุนอ่ืนๆ เพ่ือสรางผลตอบแทนใหสูงขึ้น แตมีขอควร

คํานึงคือ ผูลงทุนตองสามารถยอมรับความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในการ

ลงทุนน้ันๆ ได เพ่ือแลกกับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2556) 

 ธนาคารออมสิน ไดจัดต้ังข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2456 ตามพระประสงคของ พระบาทสมเด็จ   

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจักการประหยัด การเก็บออม และได

ดําเนินกิจการมาจนถึงปจจุบัน โดยมีเพ่ิมและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑดานเงินฝากเงินออมที่หลากหลาย 

ตอบสนองตอสภาวะเศรษฐกิจและความตองการของประชาชน เชน เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากประจํา 

1 
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เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากประจําระยะยาว เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ      

เงินฝากสงเคราะหชีวิต สลากออมสินพิเศษ (ธนาคารออมสิน, 2558) 

 สลากออมสินพิเศษไดออกจําหนายครั้งแรก ในรูปแบบของ "สลากออมสินสามัญ" โดย

ธนาคารออมสินไดออกใหบริการรับฝากรวมทั้งสิ้น จํานวน 6 งวด ต้ังแต พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2490 

ตอมาธนาคารไดทําการพัฒนาปรับปรุง โดยการออกจําหนาย "สลากออมสินพิเศษ" โดยเริ่มใหบริการ

รับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486 จนถึงปจจุบัน สลากออมสินพิเศษ

เปนรูปแบบหน่ึงของการลงทุน ใชเงินไมสูงและไมมีความเสี่ยง โดยมีราคาหนวยละ 50 บาท 

ระยะเวลาฝากครบกําหนด 3 ป ผูฝากจะไดรับดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนด พรอมมีสิทธ์ิลุนรางวัล   

ทุกเดือน จํานวน 36 เดือนเมื่อครบกําหนดจะไดรับเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย (ธนาคารออมสิน, 2558) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ธนาคารออมสินมียอดเงินฝากสลากออมสินและพันธบัตร 

มูลคา 662,934.07 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป 2556 มูลคา 7,172.86 ลานบาท คิดเปน 1.09 % 

(ธนาคารออมสิน, 2558) แสดงใหเห็นถึงการใหความยอมรับอยางตอเน่ืองของลูกคาที่มีตอสลากออม

สินพิเศษ ในสภาวะการแขงขันที่เพ่ิมข้ึนของสถาบันการเงินและที่ไมใชสถาบันการเงินทั้งรัฐและ

เอกชน ที่ไดนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินเพ่ือการออมและการลงทุนที่มีความหลากหลายใหกับ

ประชาชน  

 จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร สําหรับนํา

ขอมูลไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารแผนการจัดการดานบริการ ใหมี

ความเหมาะสมตรงกับความตองการของลูกคา สงผลใหธนาคารออมสินสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม 

และการขยายฐานลูกคารายใหม รวมถึงเปนการสงเสริมการออมของประชาชนตรงตามการ

จุดประสงคการจัดต้ังธนาคารออมสิน 
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสินในเขต

ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ

เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคาร

ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดขอบเขต

ของการวิจัยดังน้ี 

 1. ขอบเขตดานเน้ือหาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับ

แนวคิดและทฤษฎี ไดแก ปจจัยทางประชากรศาสตร พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษและปจจัย

สวนประสมทางการตลาด 

 2. ขอบเขตดานตัวแปรประกอบดวย 2 ตัวแปร มีรายละเอียดดังน้ี  

  1.1 ตัวแปรอิสระ ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ    

มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

   1.1.1 ตัวแปรดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

   1.1.2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ไดแก วัตถุประสงคในการซื้อสลาก

ออมสิน งบประมาณในการซื้อตอครั้ง ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ป โอกาสในการ

ซื้อสลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ  และแหลงศึกษาขอมูลในการซื้อสลาก

ออมสิน 

   1.1.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 7P’s ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัด

จําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบริการ และลักษณะทางกายภาพ 
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  1.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออม

สินในเขตธนาคารออมสินภาค 3  

 3. ขอบเขตดานประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษของ

กับสาขาธนาคารออมสินในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 

 4. ขอบเขตดานระยะเวลาผูวิจัยเก็บขอมูลในชวง เดือนกุมภาพันธ 2559 ถึง เดือน

มีนาคม 2559 รวมระยะเวลา 2 เดือน 
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4. กรอบแนวคิด 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคาร

ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกําหนดขอบเขต

ของการวิจัยดังน้ี 

  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3.สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

  

พฤตกิรรมการซือ้สลากออมสินพิเศษ 

1. วตัถุประสงคในการซื้อสลากออมสิน 

2. งบประมาณในการซื้อเฉล่ียตอครั้ง 

3. ความถี่ในการซื้อเฉล่ียตอ 1 ป 

4. โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ 

5. ระยะเวลาถอืครองสลากออมสินพิเศษ 

6. แหลงศึกษาขอมูลในการซื้อสลากออมสิน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. การจดัจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด 

5. บุคลากร 

6. กระบวนการใหบรกิาร 

7. ลักษณะทางกายภาพ 

 

ตัดสินใจเลือกซือ้ 

สลากออมสินพิเศษ 

ของลูกคาธนาคารออมสิน 

ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรงุเทพมหานคร 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบความคิดของการวิจัย 
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5. ประโยชนทีไ่ดรับ 

 ดานผูใหบริการ (ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3) 

 1. สามารถนําขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางประกอบการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑสลาก

ออมสินพิเศษของธนาคารออมสินใหมีความเหมาะสม และตรงกับความตองการของลูกคามากย่ิงขึ้น 

 2. สามารถนําขอมูลที่ไดใชเปนแนวทางประกอบการกําหนดกลยุทธและแผนงาน

ทางการตลาดเชิงรุก ในการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ เพ่ือสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและขยาย

กลุมลูกคารายใหมเพ่ิมมากขึ้น 

 ดานลูกคา 

 1. ไดรับประโยชนจากผลิตภัณฑและบริการ ที่ปรับปรุงใหตอบสนองความตองการ   

เพ่ิมความสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว เกิดความเช่ือมั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑและการรับบริการจาก

ธนาคารออมสิน 

 

6. นิยามศพัท 

 1. สลากออมสินพิเศษ หมายถึงเปนหน่ึงในผลิตภัณฑของธนาคารออมสิน โดยผูฝากจะ

ไดรับดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนด พรอมมีสิทธ์ิลุนรางวัลทุกเดือน ครบกําหนดไดเงินตนคืนพรอม

ดอกเบ้ีย ซึ่งเปนลักษณะพิเศษและเอกลักษณเฉพาะของสลากออมสิน 

 2. ธนาคาร หมายถึง ธนาคารออมสินสาขาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน     

6 เขต ไดแก เขตมหาดไทย เขตศิริราช เขตบางแค เขตราษฎรบูรณะ เขตบางคอแหลม และสํานักราช

ดําเนิน 

 3. ลูกคา หมายถึง ประชาชนที่ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสิน

สาขาในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

 4. การออม หมายถึง สวนของรายไดที่เหลืออยูหรือที่กันเอาไวไมนํามาใชจายในการ

บริโภคอุปโภคในขณะปจจุบัน โดยมีจุดประสงคเพ่ือเก็บไวใชจายในยามเจ็บปวยเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

เกิดขึ้นหรือเมื่อแกชรา หรือเพ่ือใชจายในกิจการ 

 5. การลงทุน หมายถึง วิธีเพ่ิมคาของเงินที่มีอยูดวยชองทางตางๆโดยยอมแลกความเสี่ยง

ที่มีเพ่ิมเขามากับโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เชน การฝากเงินฝากประจํากับธนาคาร     

การลงทุนในหุน ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน กองทุนรวม เปนตน 
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 6. ประชากรศาสตร หมายถึง การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของลูกคาธนาคารออมสินผูตอบ

แบบสอบถาม ที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสิน ประกอบดวย 

  เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ เพศชาย 

และเพศหญิง 

  อายุ หมายถึง ชวงอายุของผูตอบแบบสอบ ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ของธนาคารออมสนิสาขาในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

  การศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ที่ตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

  อาชีพ หมายถึง ลักษณะงาน หรือหนาที่การงานที่ผูตอบแบบสอบถามทําอยูใน

ปจจุบัน 

  รายได หมายถึง รายไดโดยเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม ที่ตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของธนาคารออมสินสาขาในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

  ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูขาวสาร การวิเคราะหและความเขาใจ ตามลักษณะประชากร 

ซึ่งเปนองคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

 7. พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ การกระทําหรือลักษณะที่แสดงออก เพ่ือ

ตอบสนองความตองการ ในรูปแบบการออมและการลงทุน ของลูกคาในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

สามารถสังเกตและใชเคร่ืองมือทดสอบได ประกอบดวย วัตถุประสงคในการซื้อสลากออมสิน 

งบประมาณในการซื้อตอครั้ง ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ป โอกาสในการซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ และแหลงศึกษาขอมูลในการซื้อสลากออมสิน 

 8. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กระบวนการการวางแผนการขายใหเหมาะสมกับ

สินคาที่จะจัดจําหนาย ตามหลักความตองการของลูกคาโดยพ่ึงกระบวนการ 7 ประการคือ 

  ดานผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่สนองความจําเปนและความตองการ เปนสิ่งที่ผูขายตอง

มอบใหแกผูบริโภคในที่น้ีหมายถึงสลากออมสินพิเศษ 

  ดานราคา หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ซึ่งเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) ของผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ันๆ  

  ดานการจัดจําหนาย หมายถึง เปนชองทางในการนําเสนอผลิตภัณฑแกผูบริโภค ซึ่งมี

ผลตอการรับรูของผูบริโภคในคุณคาและคุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ  
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  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค 

เพ่ือแจงขาวสารหรือชักจูงในเกิดทัศนคติและมีการใชบริการ 

  ดานบุคคล หมายถึง พนักงานที่ผานการคัดเลือกและการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภค และมีความสามารถในการโตตอบผูบริโภคไดดี และสามารถแกไข

สถานการณเฉพาะหนาได  

  ดานกระบวนการ หมายถึง งานปฏิบัติในดานการบริการที่นาเสนอใหกับผูบริโภคเพ่ือ

มอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทาใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ  

  ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง การแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพ การนา

เสนอใหผูบริโภคเห็นเปนรูปธรรม พยายามสรางคุณภาพโดยรวมไมวาจะเปนดานสถานที่ การแตงกาย

และความสุภาพออนโยน การบริการที่รวดเร็วหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ตามที่ผูบริโภคควรไดรับ 

 9. การตัดสินใจ หมายถึง การที่ลูกคา เพ่ือเลือกซื้อสินคาหรือบริการ โดยมีปจจัยทาง

การตลาดเชน ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย หรือการสงเสริมการขาย โดยใชกระบวนการ

ในการตัดสินใจซื้อ คือ การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ

ซื้อ การประเมินภายหลังการซื้อ เพ่ือสนองความตองการและความพอใจของผูซื้อสินคา 



บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา

ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3” ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

มาเปนแนวทางในการศึกษาดังน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

3. แนวคิดและทฤษฎีทฤษฎีการออม 

4. แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน 

5. สลากออมสินพิเศษ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s คือ องคประกอบที่สําคัญในการ

ดําเนินงานการตลาด เปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได ซึ่งธุรกิจจะตองสรางสวนประสมการตลาด

ที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบดวย     

7 ดาน ดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35-36) 

 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการที่ธุรกิจนําเสนอใหกับลูกคา โดย

พิจารณาถึงความจําเปนและความตองการของลูกคา (customer's needs or wants) ที่มีตอผลิตภัณฑ

น้ันๆ เปนหลักเพ่ือธุรกิจสามารถนําเสนอผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของลูกคาไดมากที่สุด

สามารถสรางความพึงพอใจและความภักดีของลูกคาได (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2549: 52)  

  สินคาหรือผลิตภัณฑแบงเปน 2 ประเภทหลัก คือสินคาอุปโภคและบริโภค 

(Consumer Goods) สินคาอุตสาหกรรม (Industrial Goods) โดยสินคาอุปโภคและบริโภคยัง

สามารถแบงไดเปน 4 ประเภทหลัก ไดแก (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2543: 93-95) 

9 
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  1.1 สินคาสะดวกซื้อ (Convenience goods) เปนสินคาที่ผูบริโภครูจักเปนอยางดี 

สินคาสามารถทดแทนกันได ราคาไมสูง มีลักษณะการซื้อเปนจํานวนนอยและซื้อบอยคร้ังแบงไดเปน 

3 ประเภท คือ 

   1.1.1 สินคาซื้อประจํา คือ สินคาที่ใชในชีวิตประจําวันในครอบครัว 

   1.1.2 สินคากระตุนซื้อ คือ สินคาที่ตัดสินใจซื้อโดยฉับพลัน 

   1.1.3 สินคาซื้อฉุกเฉิน คือ สินคาที่ผูบริโภคตองใชทันที 

  1.2 สินคาเปรียบเทียบซื้อ (Shopping goods) เปนสินคาที่ผูบริโภคตองการ

เลือกสรรกอนซื้อและเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ราคาและรูปแบบของผลิตภัณฑกอนตัดสินใจซื้อ ซึ่ง

แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 

   1.2.1 สินคาเปรียบเทียบซื้อแบบเดียวกัน คือสินคาที่มีรูปแบบเดียวกัน คลายกัน 

มาตรฐานเดียวกันในรูปทรงขนาดคุณสมบัติ เชน เคร่ืองใชไฟฟาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อโดย

เปรียบเทียบคุณสมบัติ และประโยชนหากเหมือนกันจะตัดสินที่ราคา 

   1.2.2 สินคาเปรียบเทียบซื้อที่ตางแบบกัน คือ สินคาที่มีคุณลักษณะตางกันใน

รูปแบบ สี ขนาด คุณสมบัติ การรับประกัน เชน เสื้อผา รองเทา ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อโดย

เปรียบเทียบ ความแตกตางที่ไมเหมือนกับสินคาย่ีหออ่ืน 

  1.3 สินคาเจาะจงซื้อ (Specialty Goods) เปนสินคาที่มีคุณลักษณะพิเศษ ผูบริโภค

ใชความพยายามมาก ใชเวลานานในการซื้อ มีเหตุผลในการซื้อ อายุการใชงานนาน เปนสินคาที่มี

ช่ือเสียงมานาน ผูซื้ออาจตองจองกอน และตัดสินใจซื้อลวงหนาเชน นํ้าหอม คอมพิวเตอร รถยนต 

  1.4 สินคาไมแสวงซื้อ (Unsought goods) เปนสินคาที่มีผูบริโภคอาจรูจัก หรือไม

รูจักแตไมมีความรูในตัวสินคา และไมคิดที่จะซื้อจึงไมใชความพยายามในการหาซื้อ ซึ่งแบงไดเปน     

2 ประเภท คือ 

   1.4.1 สินคาเปนที่รูจักแตยังไมมีความตองการซื้อเพราะผูบริโภคยังไมเขาใจหรือ

เห็นประโยชนที่จะไดรับ เชน ประกันชีวิต 

   1.4.2 สินคาใหมยังไมเปนที่รูจักสินคาที่ผูผลิตเพ่ิงนําออกสูตลาดมีความทันสมัย

เทคโนโลยีใหม ราคาสูง ผูบริโภคไมรูจะซื้อมาทําไม เชน เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู 
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 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงินผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง

คุณคา (Value) กับราคา (Price) ของสินคาหรือบริการน้ันๆ ถาคุณคามีความเหมาะสมกับราคา

ผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ดังน้ันการกําหนดราคาตองคํานึงถึงปจจัยดังน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน 

และคณะ, 2543: 93-95) 

  2.1 คุณคาที่รับรูในสายตาของผูบริโภค ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาใน

คุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาน้ัน ผลิตภัณฑน้ัน 

  2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  2.3 การแขงขัน 

  2.4 ปจจัยอ่ืนๆเชน เศรษฐกิจ 

 3. การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของบริการ   

ที่นําเสนอ ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ต้ัง (Location) และชองทางการจัดจําหนาย (Channels) 

(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2543: 93-95) 

  3.1 ทําเลที่ต้ัง (Location) คือ การสรรหาทําเลในการวางผลิตภัณฑ ขยายสาขา เพ่ือ

ชวยใหเขาถึงผูบริโภคไดมากขึ้น มีความสะดวกมากข้ึน (ฉัตราพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช, 

2551: 56) 

  3.2. ชองทางการจัดจําหนาย (Channels) คือ กลุมของบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซึ่งประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง และ

ผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2543: 144) 

 4. การสงเสริมการขายตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการ

ติดตอสื่อสารใหผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม การ

ใชสินคาและบริการ ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 35-36) 

  4.1 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนการเสนอขายสินคาแบบ

เผชิญหนากัน (Face-to-Face) พนักงานขายตองเขาพบปะกับผูซื้อโดยตรงเพ่ือเสนอขายสินคา    

การสงเสริมการตลาดโดยวิธีน้ีเปนวิธีที่ดีที่สุด แตเสียคาใชจายสูง 
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  4.2 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบของการจายเงินเพ่ือการสงเสริม

การตลาด โดยไมใชพนักงานขายในการนําเสนอหรือชวยในการขาย แตเปนการใชสื่อโฆษณาประเภท

ตางๆเชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา อินเตอรเน็ต (Internet) สื่อโฆษณา

ดังกลาวสามารถเขาถึงผูบริโภคไดเปนกลุมใหญ เหมาะสําหรับสินคาที่ตองการกระจายตลาดกวาง

  4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทําหนาที่ชวย

พนักงานขายและการโฆษณาในการขายสินคาน้ัน การสงเสริมการขายเปนการกระตุนใหผูบริโภค เกิด

ความตองการในตัวสินคา การสงเสริมการขายสามารถจัดกิจกรรมในรูปของการแสดงสินคา การแจก

ของตัวอยาง แจกคูปอง ของแถม การใชแสตมปเพ่ือแลกสินคาการชิงโชคแจกรางวัลตางๆ ฯ 

  4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) ในปจจุบัน

ธุรกิจไดใหความใสใจภาพพจนของกิจการ ธุรกิจไดใชงบประมาณจํานวนมากเพ่ือสรางช่ือเสียงและ

ภาพพจนของกิจการ ปจจุบันองคกรธุรกิจสวนใหญไมไดเนนที่การแสวงหากําไร (Maximize Profit) 

เพียงอยางเดียว ตองเนนที่วัตถุประสงคของการใหบริการแกสังคมดวย (Social Objective) เพราะ

ความอยูรอดขององคการธุรกิจจะขึ้นอยูกับการยอมรับของกลุมผูบริโภคในสังคม ถาหากกลุมผูบริโภค

ตอตานหรือมีความคิดวาองคการธุรกิจแสวงหาผลประโยชนใหกับตนมากจนไมคํานึงถึงสังคม หรือ

ผูบริโภค เชน การผลิตสินคา แลวปลอยนํ้าเสียลงแมนํ้าหรือทําใหอากาศเปนพิษ กอใหเกิดผลเสียแก

สวนรวม โดยมิไดหาวิธีแกไข จะสรางภาพพจนที่ไมดีขององคการธุรกิจ 

 5. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 

การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ สัมพันธ

ระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆ ขององคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถ          

มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกไขปญหา 

สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 

 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เปนแสดงใหเห็นถึงลักษณะทาง

กายภาพและการนําเสนอใหกับลูกคาใหเห็นเปนรูปธรรม โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวมทั้งทาง

ดายกายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกาย

สะอาดเรียบรอย การเจรจาตองสุภาพออนโยน และการใหบริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ ที่

ลูกคาควรไดรับ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541) 
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 7. ดานกระบวนการ (Process) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบัติในสงมอบสงคาหรือกระบวนการใหบริการ ที่นําเสนอใหกับผูบริโภค เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ลดขั้นตอนและระยะเวลา ทําใหผูบริโภคเกิดความประทับใจ (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป, 2547: 321) 

 สรุป สวนประสมทางการตลาด คือ ปจจัยทางการตลาดในดานตางๆที่สามารถควบคุมได 

ซึ่งธุรกิจจะนําปจจัยตางๆ เหลาน้ีมาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

โดยสวนประสมทางการตลาดแบงออกเปน 7 ดาน ดังน้ีดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 

ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากรดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ  ซึ่งผูวิจัยได

นําแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดมากําหนดเปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 1. ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคนสุดทายไมวาจะเปน

รายบุคคลหรือครัวเรือนที่ทําการซื้อสินคาและบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทาย

เหลาน้ีรวมกันเปนตลาดผูบริโภค (วารุณี ตันติวงศวาณิช และคณะ, 2546: 67) 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ที่เกี่ยวของโดยตรง

กับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งเกิดขึ้นกอน และมีสวนใน

การกําหนดใหมีการกระทํา ประเด็นสําคัญของคําจํากัดความก็คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีอยูกอน 

(Precede) หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคในขณะใดขณะหน่ึงที่ผูบริโภคซื้อสินคาน้ัน 

จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติรวมทั้งคานิยม     

(ศิวารัตน ณ ปทุม และคณะ, 2550: 13) 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการทางจิตวิทยาของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ

สินคา และสิ่งที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจน้ัน (ฉัตยาพร เสมอใจ และฐิตินันท วารีวนิช, 2551: 90) 

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคมีขั้นตอนตางๆ ทางความคิดกอน

การตัดสินใจซื้อสินคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ (กัลยา กมลรัตน, 2553: 16)  
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  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ขั้นตอนที่เกี่ยวกับความตองการ ประสบการณการซื้อ 

การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา 

(Solomon, 2002: 528)  

  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผูบริโภคในการคนหา การคิด การซื้อ 

การใชและประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได

(Schiffman and Kanuk, 2004: 3) 

  สรุป พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

  Kotler ไดกลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซื้อ และการใชของผูบริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความตองการ และพฤติกรรมการซื้อ 

และการใชของผูบริโภค เพ่ือใหเขาใจตลาดของผูบริโภคจะตองใชโครงสรางคําถามเพ่ือใหทราบถึง    

ผูซื้อในตลาด สิ่งที่ถูกซื้อ โอกาสในการซื้อ ผูมีสวนรวมในการซื้อ วัตถุประสงคในการซื้อ และวิธีการ

ดําเนินการซื้อ คําตอบที่ไดจะชวยใหสามารถจัดกลยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถ

สนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 125-126) 

  คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค คือ คําถาม 7 คําถาม 

(6WS และ 1H) เพ่ือนําไปสูการคนหาคําตอบ 7 ประการ (7Os ) ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบท่ีตองการทราบ (7 Os) 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

(Who is in the market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน 

1. ประชากรศาสตร 

2. ภูมิศาสตร 

3. จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห 

4. พฤติกรรมศาสตร 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 

(What does consumer buy?) 

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) สิ่งท่ี 

ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑก็คือคุณสมบัต ิ

หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ (Product 

Component) และความแตกตางท่ีเหนือกวา 

คูแขง (Competitive Differentiation) 
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ตารางที่ 2.1 ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค (ตอ) 

คําถาม 6Ws และ 1H คําตอบท่ีตองการทราบ (7 Os) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ 

(Why does consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อสนอง

ความตองการของเขา ดานรางกายและดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษา

ถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ คือ 

1. ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา 

2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 

3. ปจจัยเฉพาะบุคคล 

4. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 

(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุมตาง (Organization) มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบดวย 

1. ผูริเริ่ม 

2. ผูมีอิทธิพล 

3. ผูตัดสินใจซ้ือ 

4. ผูซ้ือ 

5. ผูใช 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 

(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือเชนชวงเดือนใดของป ชวงฤดูกาลใดของป ชวงวัน

ใดของเดือน ชวงเวลาใดชวงโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญ

ตางๆ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 

(Where does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ เชน หางสรรพสินคา 

ซุปเปอรมารเก็ต รานขายของชํา 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 

(How does the consumer buy?) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือประกอบดวย 

1. การรับรูปญหา 

2. การคนหาขอมูล 

3. การประเมินผลทางเลือก 

4. การตัดสินใจซ้ือ 

5. ความรูสึกภายหลังการซ้ือ 

 

 3. แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

  แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึง

เหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค โดยเริ่มตนจากสิ่งกระตุนที่ทําใหเกิดความ

ตองการ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) โดยเปรียบเสมือนกลองดําที่

ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ 

ของผูซื้อ แลวเกิดการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s 
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Purchase Decision) จุดเร่ิมตนของโมเดลน้ีอยูที่มีสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิด

การตอบสนอง ดังน้ันแบบจําลองน้ีจึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ี 

 

ส่ิงกระตุนภายนอก    การตอบสนองของผูซื้อ 

ผลิตภัณฑ 

ราคา 

การจัดจําหนาย 

ก า ร ส ง เ ส ริ ม

การตลาด 

เศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี 

การเมือง 

วัฒนธรรม 

 กลองดํา หรือ 

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 

 การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกราคา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณในการซื้อ 

การตัดสินใจซื้อ 

1. การทดลอง 

2. การซื้อซ้ํา 
  

พฤติกรรม 

หลังการขาย 

       

ลักษณะของผูซื้อ    ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

   การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

       

ปจจัยภายนอก  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยภายใน 

1.ดานวัฒนธรรม 2. ดานสังคม  3. สวนบุคคล  4. ดานจิตวิทยา 

1 .1  วัฒนธรรม

พ้ืนฐาน 

1 . 2  วัฒนธรรม

ยอย 

1.3 ชั้นสังคม 

2.1 กลุมอางอิง 

2.2 ครอบครัว 

2.3 บทบาทและ

สถานะ 

 3.1 อายุ 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 

3.3 อาชีพ 

3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 

3.5 การศึกษา 

3.6 คานิยมและรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 

 4.1 การจูงใจ 

4.2การรับรู 

4.3 การเรียนรู 

4.4 ความเชื่อถือ 

4.5 ทัศนคติ 

4.6 บุคลิกภาพ 

4.7 แนวคิดของตนเอง 

 

ภาพที่ 2.1 รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (ผูบริโภค) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของ

ผูบริโภค  

ที่มา: Kotler, Philip. Marketing Management. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003). 
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  1. สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside 

Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่ง

กระตุนภายนอก เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการ

ซื้อสินคาหรือบริการ (Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุจูงใจซื้อดาน

จิตวิทยา (อารมณ) ก็ได สิ่งกระตุนภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ 

   1.1 สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่สามารถ

ควบคุมและจัดใหมีขึ้น เปนสิ่งกระตุนที่เกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่ง

ประกอบดวยตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได 4 ประการ จําเปนตองนํามาใชรวมกันเพ่ือ

ความตองการของตลาดเปาหมาย (Target marketing) เปนเหตุจูงใจใหผูบริโภคมีความตองการ    

ซื้อสินคา ประกอบดวย 

    1.1.1 สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งซึ่งสนองความจําเปน

และความตองการของมนุษยได สวนประกอบของผลิตภัณฑประกอบดวย ตัวสินคาและบริการ ตรา

สัญลักษณ คุณภาพ การบรรจุหีบหอ การใชเทคโนโลยี ฯลฯ 

    1.1.2 สิ่งกระตุนดานราคา (Price) คือ การกําหนดราคาใหเหมาะสมกับ

ตลาดจะตองพิจารณาการแขงขันในตลาดเปาหมาย ปฏิกิริยาของผูบริโภค คูแขงขัน และปจจัยใน

ทุกๆ ดาน 

    1.1.3 สิ่งกระตุนดานการจัดชองทางการจัดจําหนาย (Place) สวนประสม 

ในการจัดจําหนาย (Distribution Mix) ประกอบดวยชองทางการจัดจําหนาย (Channel of 

Distribution) และการกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) เปนการกระตุนความตองการซื้อ 

โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค เชน สถานที่ต้ัง ที่จอดรถที่สะดวก 

เปนตน 

    1.1 .4 สิ่ งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการ

ติดตอสื่อสารระหวางผูจัดจําหนายและตลาดเปาหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑโดยมีวัตถุประสงคที่แจง

ขาวสาร หรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยสวนประสมการสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) หรือสวนประสมในการติดตอสื่อสาร (Communication Mix) ซึ่งประกอบดวย   

4 วิธี คือ (1)การโฆษณา (Advertising) ผานสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายโฆษณา 

(2)การขายโดยใชบุคคล (Personal Selling) (3)การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) ดวย
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กิจกรรมทางการตลาดที่ชวยกระตุนการซื้อของผูบริโภค และประสิทธิภาพของผูขาย เชน การลด 

แลก แจก แถม (4)การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) 

   1.2 สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคกร อยูนอกเหนือจากการควบคุมขององคกร ไมสามารถควบคุม ไดแก 

    1.2.1 สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ

ผูบริโภค 

    1.2.2 สิ่งกระตุนทางกฎหมาย (Law and Political) เชน เพ่ิมหรือลดภาษี

สินคา 

    1.2.3 สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดาน

การฝากหรือถอนเงินอัตโนมัติ 

    1.2.4 สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 

  2. กลองดํา หรือความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Consumer’s Black Box) ความรูสึก

นึกคิดของผูบริโภคที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึง

ตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค ที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูบริโภคและ

กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค เชน ความตองการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การรับรู และทัศนคติ 

   2.1 ลักษณะของผูบริโภค (Consumer’s Characteristics) มีประโยชนตอการ

พิจารณาดูความสนใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเพ่ือนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ ราคา จัดชองทางการ

จําหนาย และสงเสริมการจําหนายตอไป โดยมีอิทธิพลจากปจจัย ดังตอไปน้ี 

    2.1.1 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Culture Factors) ประเพณีหรือธรรมเนียม

ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของชุมชนชนใหญ เชน เช้ือชาติ ศาสนา หรือทองถ่ิน จะเปนกรอบกํากับ

พฤติกรรมการแสวงหาสิ่งตอบสนองความตองการของบุคคลอยางมาก การศึกษาถึงลักษณะของ

วัฒนธรรมประเพณี จะชวยใหนักการตลาดเขาใจพฤติกรรมการซื้อของตลาดเปาหมายไดดีขึ้น โดย

วัฒนธรรมแบงเปน 3 ระดับคือ วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) วัฒนธรรมยอย (Subculture) ช้ันทาง

สังคม (Social Class) 
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    2.1.2 ปจจัยดานสังคม (Social Factor) ประกอบดวย  

     2.1.2.1 กลุมอางอิง (Reference Groups) การที่บุคคลตองเขากลุม

สังคมตางๆ ใหได จะทําใหแตละบุคคลพยายามปรับตัว และปฏิบัติตามอยางกลุมที่ตนเองพยายามเขา

ไปสังกัด ทําใหมีอิทธิพลตอทัศนคติและแนวความคิดสวนของตนเองและมีอิทธิพลตอการเลือก

ผลิตภัณฑและตราสินคา 

     2.1.2.2 ครอบครัว (Family) ครอบครัวถือเปนองคกรในสังคมที่

สําคัญที่สุดโดยสมาชิกในครอบครัวถือเปนกลุมอางอิงทางตรงข้ันปฐมภูมิที่มีอิทธิพลอยางมากตอการ

ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

     2.1.2.3 บทบาทและสถานภาพ (Roles and Statuses) หนาที่ของ

นักการตลาดจะตองทราบวาผลิตภัณฑรวมถึงตราสินคาของเราน้ันเหมาะสําหรับลูกคาที่อยูในบทบาท

และสถานภาพใดแลวทําการสื่อสารใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

    2.1.3 ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factor) บุคคลมีความแตกตางกันใน

เรื่องเพศ อายุ รายได สถานภาพทางครอบครัว และอาชีพจะมีความตองการความคิดเห็นตางๆ 

แตกตางกันไปตามปจจัยเหลาน้ี ดังน้ันจึงตองศึกษาพ้ืนฐานเฉพาะบุคคล ผูมีอายุแตกตางกันไม

ตองการเปาหมายในชีวิตเหมือนกันปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุและลําดับขั้นของวงจรชีวิต 

(Age and Stage inthe Life Cycle) อาชีพ (Occupation) สถานการณทางเศรษฐกิจ (Economic 

Circumstances) รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

(Personality and Self-Concept) 

    2.1.4 ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) ประกอบดวย 

     2.1.4.1 ความตองการและแรงจูงใจ (Need and Motives) เน่ืองจาก

สาเหตุเบ้ืองตนในการซื้อผลิตภัณฑวาผูบริโภคจะตองการเปนแรงจูงใจใหกระทําการซื้อไปบําบัดความ

ตองการและความตองการของแตละบุคคลจะไมเหมือนกัน มีหลายๆ ลักษณะ หลายระดับความ

ตองการ โดยนําหลักการ Hierarchy of needs ของ A. H. Maslow มาประยุกตใชในการศึกษา

ความตองการของผูบริโภค ใหทราบวาเปนความตองการดานรางกาย ตองการความปลอดภัย 

ตองการใหสังคมยอมรับ ตองการมีฐานะเดน ตองการประสบความสําเร็จในชีวิต มีช่ือเสียง เมื่อทราบ

วาผูซื้อมีแรงจูงใจหรือความตองการระดับใด นักการตลาดจะเลือกกลยุทธที่เหมาะสมมาใชกระตุน

ความตองการไดถูกตองนําไปสูการซื้อได 
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     2.1.4.2 การรับรู  (Perception) เปนกระบวนการที่บุคคลทําการ

คัดเลือก จัดระเบียบ และตีความหมายของขอมูล เพ่ือกําหนดเปนภาพที่มีความหมายข้ึนมา มี 4 

ขั้นตอน คือ การเลือกเปดรับขอมูล การเลือกสนใจขอมูล การเลือกตีความขอมูล และการเลือกที่จะ

จดจําขอมูล 

     2.1.4.3 การเรียนรู (Learning) นักจิตวิทยากลาวถึงพฤติกรรมของ

คนเราเปลี่ยนแปลงไดจากการเรียนรูในเรื่องตางๆ ดวยการกระทําซ้ําๆการเรียนรูเกิดข้ึนจากการ

เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของคนที่เกิดขึ้นจากประสบการณที่ผานมาของคนแตละคน ซึ่งจะมีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

     2.1.4.4 ความเช่ือและทัศนคติ (Beliefs and Attitudes) ความเช่ือ 

(Beliefs) เปนความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง อยูบนพ้ืนฐานของความรู ความคิดเห็นสวน

ทัศนคติ (Attitudes) เปนการประเมินความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจของบุคคล ความรูสึกดานอารมณ 

และแนวโนมการปฏิบัติตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทั้งความเช่ือและทัศนะคติมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการของผูบริโภคหนาที่ของนักการตลาดคือการสื่อสารเพ่ือแกไขความเช่ือและทัศนคติที่ไมถูกตอง 

     2.1.4.5 ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self – Concept) แตละบุคคลจะมี

ความคิดเกี่ยวกับตนเองในลักษณะตางๆ และมีพฤติกรรมไปตามความคิดน้ัน 

   2.2 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer’s Decision Process) มี

รูปแบบหรือขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อที่ยากงายแตกตางกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดของสินคา และ

สภาวการณในขณะตัดสินใจซื้อ วิธีการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคแตละครั้ง ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 

ไดแก  

    2.2.1 การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) หรือการตระหนักถึง

ปญหา (Problem Recognition) เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยที่ผูบริโภครูสึกถึง

ความแตกตางระหวางภาวะความตองการที่แทจริงกับความตองการที่ปรารถนา ซึ่งความตองการหรือ

ปญหาน้ันเกิดขึ้นมาจากความจําเปน (Needs) ซึ่งเกิดจาก (1)สิ่งกระตุนภายใน (Internal Stimuli) 

เชน ความรูสึกหิวขาว กระหายนํ้า (2)สิ่งกระตุนภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิดจากการ

กระตุนของสวนประสมทางการตลาด (4 P's) เชน เห็นขนมเคกนากิน จึงรูสึกหิว เห็นโฆษณาสินคาใน

โทรทัศน กิจกรรมสงเสริมการตลาดจึงเกิดความรูสึกอยากซื้ออยากได เห็นเพ่ือนมีรถใหมแลวอยากได 

เปนตน 
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    2.2.2 การคนหาขอมูลขาวสาร (Information Search) เมื่อผูบริโภคไดรับ

การกระตุนมีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินคาน้ันๆ ซึ่งสามารถจําแนกออกเปน         

2 ระดับ คือการคนหาขอมูลแบบธรรมดา ไดแก การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับสินคามากข้ึน และในระดับ

ถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูลขาวสารอยางกระตือรือรน โดยการอานหนังสือ การสอบถาม

เพ่ือนหรือการเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับสินคาน้ัน แหลงขอมูลขาวสารหลักที่มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อแบงออกเปน 4 กลุม ดังน้ี 

     2.2.2.1 แหลงบุคคล (Personal Source) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน คน

รูจักที่มีประสบการณในการใชสินคาหรือบริการน้ันๆ 

     2.2.2.2 แหลงการคา (Commercial Source) ไดแก การโฆษณา 

พนักงานขายบรรจุภัณฑ การจัดแสดงสินคา 

     2.2.2.3 แหลงชุมชน (Public Source) ไดแก สื่อมวลชน องคกร

คุมครองผูบริโภคและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

     2.2.2.4 แหลงทดลอง (Experimental Source) ไดแก การจัดการ 

การตรวจสอบและการทดลองใชผลิตภัณฑ 

    แหลงขอมูลขาวสารแตละแหลงจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตางกันไป

ตามประเภทของผลิตภัณฑและบุคลิกลักษณะเฉพาะของผูซื้อ โดยทั่วไปผูบริโภคจะไดรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสวนใหญจากแหลงการคา ที่จะใหความรูและขอมูลขาวสาร แตแหลงขอมูล

ขาวสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ แหลงบุคคล ซึ่งทํา หนาที่ในการใหขอมูลที่ถูกตองและชวย

ประเมินผลขอมูล 

    2.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ผูบริโภคจะ

ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับสินคาในเชิงเปรียบเทียบ โดยมีกระบวนการประมวลผลขอมูลที่มีความ

ซับซอนและหลากหลาย กระบวนการประเมินของผูบริโภคสวนใหญมีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฎีการเรียนรู 

ซึ่งพิจารณาวาผูบริโภคทําการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑโดยอาศัยจิตใตสํานึกและมีเหตุผลสนับสนุน 

    2.2.4 การตัดสินใจซื้อ  (Purchase Decision) หลังจากที่ ได พิจารณา

ทางเลือกในขั้นตอนที่ 3 ผูบริโภคมีความต้ังใจที่จะซื้อผลิตภัณฑที่พอใจมากที่สุด แตอาจมี 2 ปจจัย   

ที่เขามาสอดแทรกความต้ังใจและการตัดสินใจซื้อได ดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนระหวางการประเมินผลทางเลือกกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ 

ที่มา: Kotler, Philip. Marketing Management. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2003). 

 

     2.2.4.1 ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others) จะมีผลตอ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคทั้งดานบวกและดานลบ ข้ึนอยูกับวาบุคคลอ่ืนน้ันมีทัศนคติที่เหมือนหรือ

แตกตางกับผูบริโภคในผลิตภัณฑน้ันมากเพียงใด 

     2.2.4.2 ป จ จั ย ส ถ า น ก า ร ณ ที่ ไ ม ไ ด ค า ด ก า ร ณ ไ ว ล ว ง ห น า 

(Unanticipated Situational Factors) เปนปจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลในกระทบตอความต้ังใจซื้อ 

เชน ผูบริโภคอาจมีเหตุจําเปนจะตองใชเงินดวน พนักงานขายอาจใหบริการไดไมดีหรือผูบริโภคเกิดไม

อยากซื้อขึ้นมาเฉยๆ เปนตน 

    2.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase Feeling) หลังจากซื้อ

ผลิตภัณฑมาแลวผูบริโภคจะมีความรูสึกตอผลิตภัณฑน้ัน โดยเปนชองวางระหวางการคาดหวังในตัว

ผลิตภัณฑของผูบริโภคและการทํางานของผลิตภัณฑที่คาดหวังไว ถาผลิตภัณฑไมตรงกับความ

คาดหวังของผูบริโภคก็จะทําใหเกิดความรูสึกผิดหวัง แตถาตรงกับความคาดหวังก็จะเกิดความรูสึก

เฉยๆ และถาเกินความคาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพอใจย่ิงข้ึน ความรูสึกเหลาน้ีสรางความแตกตาง

กันในแงที่วาผูบริโภคจะกลับมาซื้อสินคาใหม และจะพูดถึงผลิตภัณฑในแงดีหรือไมดีกับบุคคลอ่ืน

ตอไปหรือไม ผูบริโภคจะสรางรูปแบบความคาดหวังของตนตามขาวสารที่ไดรับจากพนักงานขาย 

เพ่ือนและแหลงขอมูลขาวสารอ่ืนๆ 

 

 

การประเมินผล

ทางเลือก 

ความตั้งใจ 

ท่ีจะซ้ือ 

ทัศนคติ 

ของบุคคลอ่ืน 

ปจจัยสถานการณท่ี

ไมไดคาดไวลวงหนา 

 

การตัดสินใจซ้ือ 
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  3. การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคหรือผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

   3.1 การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจ

เลือกซื้อประเภทของผลิตภัณฑหน่ึงๆเชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา มีทางเลือก คือนมสดกลอง   

ขาวแกง ขนมปง 

   3.2 การเลือกตราสินคา (Brand Choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือก

ซื้อตราสินคาของผลิตภัณฑประเภทหน่ึงๆเชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลองจะเลือกยี่หอโฟรโมสต 

มะลิ เปนตน 

   3.3 การเลือกผูขาย (Dealer Choice) คือ การที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกผูขาย

เพ่ือซื้อสินคาหน่ึงๆ ซึ่งผูบริโภคมักจะคํานึงถึงสถานที่ขาย การบริการ 

   3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) คือ การที่ผูบริโภคจะ

ตัดสินใจเลือกระยะเวลาเพ่ือซื้อสินคาหน่ึง ๆ เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เชา กลางวันหรือเย็น ในการ

ซื้อนมกลอง 

   3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ (ระดับราคา (Price Choice)) คือ การที่ผูบริโภค

จะตัดสินใจเลือกปริมาณสินคาที่ตองการซื้อครั้งหน่ึงๆ ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหน่ึงกลอง 

ครึ่งโหลหรือหน่ึงโหล  

 สรุป พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ความคิดและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการ เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภคจากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบริโภค ผูวิจัยไดนําทฤษฎีดังกลาวมาประยุกตใชใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดและสรางเคร่ืองมือที่

ใชในการศึกษาเพ่ือศึกษาวาปจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการออม 

 การออม (Savings) หมายถึง รายไดสุทธิ เปนสวนที่เหลือจากการใชจายหรือการบริโภค 

ถารายไดสุทธิอยูในเกณฑตํ่าการออมยอมตํ่าไปดวยและการออมจะเพ่ิมสูงข้ึนเมื่อรายไดสูงดังน้ัน การ

ออมยอมมีความสัมพันธกับรายไดสุทธิของบุคคลและการบริโภคจากความหมายของการออมดังกลาว 

สามารถเขียนสมการการออมไดดังน้ี(รัตนา สายคณิต, 2534: 54) 
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    Yd  =  C + S 

  หรือ  S   =  Yd - C 

  โดย  Yd  =  รายไดสุทธิสวนบุคคล (Disposable Income) 

    C   =  การใชจายอุปโภคและบริโภค 

    S   =  การออม 

 

 3.1 วัตถุประสงคในการออม 

  สามารถจัดสรรวัตถุประสงคหลักไดเปน 4 สวน ดังน้ี (ศูนยคุมครองผูใชบริการ

ทางการเงิน) 

  3.1.1 ออมเผื่อกรณีฉุกเฉิน ควรมีจํานวนเทากับรายจายประจํา 6 เดือน เพ่ือเก็บไว

ใชในกรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุใหตองใชเงินกอน 

  3.1.2 ออมเพ่ือเติมฝน เปนการออมระยะสั้นถึงปานกลาง 1-5 ป เพ่ือนําไปใชจายใน

สิ่งที่ตองการ เชน ทองเที่ยว ซื้อสิ่งของที่อยากได หรือบริจาคเพ่ือสังคม 

  3.1.3 ออมเพ่ือวัยเกษียณ เปนการออมระยะยาว เพ่ือใชจายเมื่อพนวันทํางาน และ

เพียงพอสําหรับการดูแลสุขภาพ ทํากิจกรรมเพ่ือความสุขในชีวิตและลดภาระของครอบครัว 

  3.1.4 ออมเพ่ือการลงทุน เปนการนําเงินออมไปลงทุนใหงอกเงย เชน ซื้อพันธบัตร 

กองทุนรวม หุน ซึ่งควรเลือกการลงทุนที่เหมาะสมภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 3.2 ปจจัยที่พิจารณาในการออม 

  การออมเงินเปนเงินสดไวกับตัวแมจะนํามาใชจายไดงายแตก็เสี่ยงตอการสูญหาย

และไมมีผลตอบแทนที่จะทําใหเงินออมงอกเงยได ซึ่งการเลือกผลิตภัณฑเพ่ือการออมใหเหมาะสมกับ

ความตองการและวัตถุประสงคในการออมน้ัน สามารถพิจารณาไดจากปจจัยตอไปน้ี (ศูนยคุมครอง

ผูใชบริการทางการเงิน, 2557) 

  3.2.1 ผลตอบแทน คือ ดอกเบ้ีย ซึ่งมีความสําคัญมากตอการออม เพราะย่ิงอัตรา

ผลตอบแทนสูงเทาไร เงินออมก็จะย่ิงงอกเงยรวดเร็วขึ้นเทาน้ัน ทั้งน้ี สามารถสอบถามขอมูลอัตรา

ผลตอบแทนของแตละผลิตภัณฑไดจากสถาบันการเงินที่ตองการ หรือตรวจสอบ อัตราดอกเบ้ีย

ประจําวันของธนาคารพาณิชย ไดจากเว็บไซดของธนาคารแหงประเทศไทย 
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  3.2.2 อัตราเงินเฟอ เปนอีกปจจัยที่สงผลกระทบตอ "คาของเงิน" เชน เมื่อกอนซื้อ

ขาวราดแกงจานละ 15 บาท แตปจจุบันราคาเพ่ิมข้ึนเปน 30 - 50 บาท ราคาสินคาที่เพ่ิมสูงข้ึนอยาง

ตอเน่ือง หรือ "เงินเฟอ" ทําใหเงินมีมูลคา หรือ "อํานาจซื้อ" ลดลงเมื่อเวลาผานไป ดังน้ันดอกเบ้ียเงิน

ฝากที่ไดรับน้ันจึงยังไมใชผลตอบแทนที่แทจริง ตองมีการหักผลกระทบจากเงินเฟอออกกอน         

ดังสมการ ตอไปน้ี 

 

 

 

  ทั้งน้ี สามารถดูขอมูลอัตราเงินเฟอทั่วไป ไดจากเว็บไซดของธนาคารแหงประเทศไทย 

  3.2.3 ระยะเวลาในการออม เพราะการออมมีผลตอบแทน ดังน้ันยิ่งเริ่มตนออมเร็ว

เทาไหร เงินก็จะย่ิงงอกเงยมากขึ้นเทาน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีที่นําเงินไปฝากแบบมีการคิด

ดอกเบ้ียทบตน ดอกเบ้ียที่ไดจะถูกทบเขากับเงินตนเดิม และกลายเปนเงินตนของงวดถัดไปเรื่อย ๆ 

ทําใหเงินงอกเงยไดเร็วย่ิงขึ้นนอกจากน้ี หากมีการต้ังเปาหมายทางการเงินไว ย่ิงเริ่มออมเร็วเทาไหร 

ภาระในการเก็บออมก็จะยิ่งลดลง เชน ต้ังเปาหมายออมเงินใหได 1 ลานบาทเพ่ือการเกษียณ โดยได

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ตอป หากเริ่มออมต้ังแตอายุ 31 ป จะตองออมเพียงปละ 15,000 บาท

เทาน้ัน แตหากเริ่มออมเมื่ออายุ 51 ป จะตองออมถึงปละ 76,000 บาท 

  3.2.4 สภาพคลองทางการเงินของผลิตภัณฑ สภาพคลองทางการเงิน คือ ความยาก

งายในการเปลี่ยนสินทรัพยที่มีเปนเงินสด สินทรัพยที่มีสภาพคลองสูง จะสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดได

อยางรวดเร็ว เชน เงินฝากธนาคาร สวนสินทรัพยที่มีสภาพคลองตํ่า จะตองใชเวลานานในการขาย

หรือเปลี่ยนใหเปนเงินสด เชน รถ ที่ดิน หรือ สิ่งของสะสม ผลิตภัณฑเพ่ือการออมแตละประเภทก็มี

สภาพคลองที่ตางกัน เชน การฝากออมทรัพยจะมีสภาพคลองสูง สามารถฝาก-ถอนเงินสดได

ตลอดเวลา แตก็ไดรับผลตอบแทนเปนอัตราดอกเบ้ียตํ่า ในขณะที่การฝากประจําแมจะมีผลตอบแทน

สูงกวา แตก็อาจเรียกไดวามีสภาพคลองตํ่ากวา เน่ืองจากหากถอนเงินออกจากบัญชีกอนครบ

กําหนดเวลา ก็มักจะไดรับดอกเบ้ียตํ่ากวาที่ประกาศไวจึงควรจัดสรรเงินออมใหสอดรับกับรูปแบบการ

ใชจายและความจําเปนทางการเงิน เพ่ือปองกันปญหาขาดสภาพคลอง จนตองถอนเงินกอนกําหนด 

หรือตองกูยืมเงินมาใชโดยไมจําเปน  

 

อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง = อัตราดอกเบ้ียในรูปตัวเงินที่ไดรับ – อัตราเงินเฟอทั่วไป 
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  3.2.5 อัตราคาธรรมเนียมและขอกําหนดตางๆ ผลิตภัณฑเพ่ือการออมแตละประเภท

จะมีขอกําหนดและอัตราคาธรรมเนียมที่แตกตางกัน เชน เงินฝากบางประเภทอาจมีขอกําหนดวาหาก

ถอนเงินเกินจํานวนคร้ังสูงสุดที่กําหนดก็จะตองเสียคาธรรมเนียมการเบิกถอนเพ่ิมรวมทั้งอาจมี

คาธรรมเนียมกรณีบัญชีไมเคลื่อนไหว ดังน้ัน กอนการตัดสินใจควรศึกษาขอมูลรายละเอียดใหเขา

อยางใจถองแท โดยสามารถสอบถามขอมูลจากสถาบันการเงินน้ันๆ รวมถึงพิจารณาวาผลิตภัณฑน้ันๆ 

มีความเหมาะสมกับการดําเนินชีวิตและการใชบริการทางการเงินของหรือไม  

  3.2.6 ภาษี หัก ณ ที่จายโดยทั่วไปผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียเงินฝากจะถูกหัก

ภาษี ณ ที่จาย 15% แตก็มีผลตอบแทนการออมบางประเภทที่ไดรับยกเวนภาษีเชนดอกเบ้ียจากเงิน

ฝากออมทรัพยสวนที่ไมเกิน 20,000 บาทดอกเบ้ียจากสลากออมทรัพยดอกเบ้ียจากเงินฝากประจํา

รายเดือน ต้ังแต 24 เดือนขึ้นไป (บุคคลธรรมดาสามารถใชสิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทน้ีไดเพียงบัญชี

เดียว โดยยอดเงินฝากรวมตองไมเกิน 600,000 บาท และผูปกครองสามารถเปดบัญชีในนามของ

ผูเยาวได) 

  3.2.7 การคุมครองเงินฝากเงินออมในรูปของบัญชีเงินฝาก บัตรเงินฝาก และใบรับ

ฝากเงินที่เปนเงินบาท และฝากไวกับธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรเงินใน

บัญชีของคุณจะไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: 

DPA) โดยจํานวนเงินฝาก (รวมดอกเบ้ีย) จะไดรับการคุมครองตามเกณฑที่กําหนดดังน้ี  

 

ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปดกิจการ จํานวนเงิน 

11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558 ไมเกิน 50 ลานบาท 

11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 ไมเกิน 25 ลานบาท 

11 สิงหาคม 2559 เปนตันไป ไมเกิน 1 ลานบาท 

 

  จํานวนเงินฝากที่เกินความคุมครองจะไดรับเงินคืนเพ่ิมเติมจากการชําระบัญชีจาก

สถาบันการเงินที่ปดกิจการเงินฝากที่ DPA ไมคุมครอง เชน เงินฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ      

เงินฝากที่มีอนุพันธแฝง เงินฝากในสหกรณ เงินฝากในบัญชีเงินบาทของผูมีถ่ินที่อยูนอกประเทศ   

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รวมทั้งเงินฝากที่อยูกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐที่มีการกํากับดูแลภายใตกฎหมายเฉพาะ นอกจากน้ี ผลิตภัณฑทางการเงินบางประเภทที่ บางคน
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อาจเขาใจผิดวาเปนเงินฝาก เชน ต๋ัวแลกเงิน (หรือที่รูจักกันวา BE) ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู เงินลงทุนใน

กองทุนรวม พันธบัตร เช็ค ก็ไมไดรับการคุมครองจาก DPA 

 3.3 ประโยชนของการออม 

  3.3.1 ประโยชนตอผูบริโภค ทําใหเกิดเตรียมความพรอมและนําชีวิตไปสูความมั่นคง

ทางการเงิน ชวยใหการวางแผนการจัดสรรรายไดใหเพียงพอกับเปาหมายและรายจายตางๆอยาง

เหมาะสม เชน คารักษาพยาบาลวัยเกษียณที่มีรายไดลดลง รวมถึงสามารถนําเงินออไปใชเพ่ือการ

ลงทุน (ระวัง เนตรโพธ์ิแกว, 2530: 195) 

  3.3.2 ประโยชนตอสวนรวมเปนการผันเงินไปสูตลาดเงินดวยวิธีตางๆ เชนฝาก

ธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เปนการชวยสนับสนุนการลงทุน การผลิตของประเทศและการจางงาน 

สรางเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความผันผวนจากวิกฤติการณใน

ตลาดเงินโลก (ระวัง เนตรโพธ์ิแกว, 2530: 196) 

 สรุป การออม คือ การนําสวนของรายไดที่เหลืออยูหลังหักคาใชจาย มาเก็บสะสมโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือการใชจายตางๆในอนาคต การใชเงินออมอาจทําไดหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับปจจัย

ดานตางๆของผูออม ซึ่งผูวิจัยไดนําแนวคิดและทฤษฎีการออม มาศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออม

สินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน 

 Frank K. Reilly กลาวไววา การลงทุน หมายถึงการกันเงินไวจํานวนหน่ึง ในชวง

ระยะเวลาหน่ึง เพ่ือกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสด

รับน้ีควรคุมกับอัตราเงินเฟอ และคุมกับความไมแนนอนที่จะเกิดขึ้นกับกระแสเงินสดรับในอนาคต   

(จิรัตน สังขแกว, 2544: 7) 

 4.1 ประเภทของการลงทุนแบงเปนประเภท ได 3 ประเภท คือ (เพชรี ขุมทรัพย, 2549) 

  4.1.1 การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer Investment) เปนเรื่องเกี่ยวของกับ

การซื้อสินคา ประเภทคงทนถาวรเชน รถยนต รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate 

Investment) การลงทุนในลักษณะน้ีไมไดหวังกําไรในรูปตัวเงิน แตหวังความพอใจในการใช

ทรัพยากรเหลาน้ัน การซื้อทองคําเพ่ือเปนเคร่ืองประดับ การลงทุนเพ่ือการบริโภคอยางหน่ึงของ
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ผูบริโภค เงินที่จายเปนเงินที่ไดจากการออม การซื้อทองคําเพ่ือเปนเครื่องประดับใหความพอใจแก

เจาของแลว ในกรณีที่ทองคํามีมูลคาสูงขึ้นหากขายไดถือไดวาเปนเพียงผลพลอยได 

  4.1.2 การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) หมายถึงการซื้อ

สินทรัพยเพ่ือประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวารายไดที่ไดน้ีจะเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงใน

การลงทุนไดแก การลงทุนในสินคาประเภททุน เครื่องจักร โรงงาน เพ่ือผลิตสินคาและบริการเพ่ือ

สนองความตองการของผูบริโภค การลงทุนลักษณะน้ีมุงหวังกําไรจาการลงทุน กําไรจะเปนตัวดึงดูดผู

ลงทุนนําเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีเปนการนําเงินออม (Saving) หรือ เงินที่สะสมไว 

(Accumulated fund) หรือ กูยืมเงินจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพ่ือจัดสราง หรือจัดหา

สินคาประกอบดวย เคร่ืองจักรและสินทรัพยประเภทอสังหาริมทรัพยไดแก การลงทุนในที่ดิน อาคาร

สิ่งปลูกสรางเพ่ือนํามาใชผลิตสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

  4.1.3 การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or Securities Investment) การลงทุน

ตามความหมายทางการเงินหรือการลงทุนในหลักทรัพยเปนการซื้อสินทรัพย (Asset) ในรูปของ

หลักทรัพย (Securities) เชน พันธบัตร หุนกูหรือหุนทุน ตราสาร การลงทุนในลักษณะน้ีเปนการ

ลงทุนทางออมที่แตกตางจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมีเงินออมเมื่อไมตองการเปนผูประกอบธุรกิจเอง 

เน่ืองจากมีความเสี่ยงหรือผูออมยังมีเงินไมมากพอ ผูลงทุนนําเงินที่ออมไดไปซื้อหลักทรัพยลงทุนโดย

ใหผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบ้ียหรือเงินปนผล (Yield) และกําไรจากการขายหลักทรัพย 

(Capital gain) หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย (Capital loss) 

 4.2 จุดมุงหมายในการลงทุน 

  จุดมุงหมายในการลงทุนของผูลงทุนแตกตางตามความตองการและสภาวะแวดลอม

ของผูลงทุนซึ่งแบงจุดหมายการลงทุนในลักษณะตางๆดังน้ี (จิรัตน สังขแกว, 2544) 

  4.2.1 ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) หมายถึงการรักษา

เงินทุนเริ่มแรกใหคงไวปองกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอํานาจซื้อที่ลดลงเปนผลจากภาวะเงินเฟอดวย 

การลงทุนน่ีมีกําหนดระยะเวลาคืนเงินตนจํานวนแนนอนไดแก พันธบัตรรัฐบาล หุนกู และหุน

บุริมสิทธิที่มีกําหนดระยะเวลาไถถอนของบริษัทที่มั่นคง 

  4.2.2 เสถียรภาพของรายได (Stability of Income) ผูลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย

ที่ใหรายไดสม่ําเสมอ เน่ืองจากรายไดที่สม่ําเสมอ เชน ดอกเบ้ีย เงินปนผล หุน ผูลงทุนสามารถทํา

แผนการใชเงินทุนไดวาจะนํารายไดไปใชเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือลงทุนใหม 
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  4.2.3 ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ผูลงทุนมักจะต้ังจุดมุงหมายที่

จะจัดการใหเงินทุนเพ่ิมพูนขึ้น ทั้งน้ีไมไดหมายความวาความงอกเงยของเงินทุนที่จะเกิดขึ้นจากการ

ลงทุนในหุนของบริษัทที่กําลังขยายตัว (Growth stock) เทาน้ัน แตรวมถึงการนํารายไดที่ไดรับไป

ลงทุนใหมกอใหเกิดความงอกเงยของเงินทุนดวย เพ่ือปรับฐานะผูลงทุนในระยะยาวใหดีขึ้น รักษา

อํานาจซื้อใหคงไวและใหการจัดการคลองตัวดีขึ้น 

  4.2.4 ความคลองตัวในการซื้อขาย (Marketability) หมายถึงหลักทรัพยที่สามารถ

ซื้อหรือขายไดงายและรวดเร็ว ทั้งน้ีจะขึ้นอยูกับราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพยที่หุนน้ันจดทะเบียน 

ขนาดของบริษัทผูออกหลักทรัพย จํานวนผูถือหุน และความสนใจที่ประชาชนทั่วไปมีตอหุน ทั้งน้ี

เน่ืองจากบริษัทใหญมีหุนออก จําหนายจํานวนมาก ทําใหการซื้อขายดําเนินติดตอกันตลอดเวลาดวย

เหตุน้ีหุนของบริษัทใหญจึงมีความคลองตัวมากกวา 

  4.2.5 ความสามารถในการเปลี่ยนเปนเงินสดไดทันที (Liquidity) เมื่อหลักทรัพยที่

จะลงทุนมี Liquidity สูงความสามารถในการหากําไร (Profitability) ยอมลดลง ผูที่ลงทุนใน

หลักทรัพยที่มี Liquidity หรือหลักทรัพยที่ใกลเคียงกับเงินสด หวังวาหากมีโอกาสลงทุนที่นาดึงดูดใจ

มาถึง ผูลงทุนจะสามารถมีเงินสดพรอมที่จะลงทุนไดทันท ี

  4.2.6 การกระจายเงินทุน (Diversification) คือการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีความแตกตางกันทางดานภูมิศาสตรดานลักษณะการผลิต เพ่ือลดความ

เสี่ยงตอการสูญเสียรายได 

  4.2.7 ความพอใจในดานภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจายภาษีของ    

ผูลงทุนเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงที่ผูบริหารลงทุนตองใหความสนใจ ปญหาคือวาจะทําอยางไร จึงจะ

รักษารายไดและกําไรจากการขายหลักทรัพย (Capital gain) ใหไดมากที่สุดผูลงทุนอาจเลี่ยงการเสีย

ภาษีเงินไดจากเงินไดพึงประเมินดังกลาวโดยทําการลงทุนในพันธบัตรที่ไดรับการยกเวนภาษีหรือซื้อ

หลักทรัพยที่ไมมีการจายเงินปนผลในเวลาน้ีแตจะไดในรูปกําไรจากการขายหลักทรัพยในอนาคต  

 4.3 ปจจัยกําหนดจุดมุงหมายของผูลงทุน 

  4.3.1 อายุของผูลงทุน (The age of the investor) ผูลงทุนที่มีอายุนอย มักจะกลา

เสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุน สวนผูลงทุนที่มีอายุมาก 

อาจจะสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดประจํา เน่ืองมาจากภาระทางครอบครัว 
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  4.3.2 ภาระครอบครั วและความรับผิ ดชอบ (Marital status and family 

responsibilities) ผูลงทุนที่มีครอบครัวแลวจะตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของครอบครัว ทําให

เกิดความจําเปนที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่มีมั่นคงใหผลประโยชนแนนอน สวนผูลงทุนที่ไมมีภาระ

ยอมลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงได 

  4.3.3 สุขภาพของผูลงทุน (The health of the investor) ผูลงทุนที่มีสุขภาพไม

สมบรูณ ยอมมีความตองการรายไดที่เกิดขึ้นในปจจุบัน (Current income) มากกวาหวังผลประโยชน

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  4.3.4 นิสัยสวนตัวของผูลงทุน (Personal habit) ผูลงทุนที่ไมมีความจําเปนตองใช

รายไดที่ไดรับจากการลงทุน อาจลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีการขยายตัวในอนาคต ในทาง

ตรงกันขามผูลงทุนที่มีภาระคาใชจายยอมตองการไดรายไดที่แนนอนเพ่ือรับผิดชอบในรายจายที่

เกิดขึ้น 

  4.3.5 ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness to accept risks of investment) 

ผูลงทุนบางรายอาจตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง โดยที่ความเสี่ยงน้ีมีไดหลายลักษณะ 

เชน ความเสี่ยงในธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบ้ีย ผูลงทุนในลักษณะน้ีไดเตรียม

ตัวเตรียมใจที่จะเผชิญความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแลว 

  4.3.6 ความจําเปนของผูลงทุน (Investor’s needs) ความจําเปนของผูลงทุนอาจจะ

แตกตางกัน บางทานอาจมีความจําเปนตองใชเงิน บางทานอาจมีความจําเปนในแงความ รูสึกและ

จิตใจ สิ่งที่สําคัญที่สุดที่แรงเราใหเกิดการลงทุนคือกําไร ซึ่งอาจเก็บสะสมไวเพ่ือใชในยามชรา เพ่ือ

การศึกษาหรือปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดีขึ้น (สถาบันพัฒนาบุคคลากรธุรกิจหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2546: 31-33) 

 4.4 ความเสี่ยงจากการลงทุน 

  หมายถึง โอกาสหรือความนาจะเปนที่ผลตอบแทนที่ไดรับจริงจะคลาดเคลื่อน หรือ

ผิดไปจากที่ไดผลตอบแทนที่ประมาณการ หรือคาดหวังไวขนาดของความเสี่ยงจากการลงทุนจะขึ้นอยู

กับโอกาส หรือความนาจะเปนที่ความคลาดเคลื่อนน้ันๆ จะเกิดข้ึน ซึ่งพิจารณาไดจากขอบเขต หรือ

ความกวางของการแกวงตัวของราคา หรือผลตอบแทนจากการลงทุนน้ันๆ หรือที่เรียกกันวา ความผัน

ผวน (Volatility) เปนตัววัดระดับความเสี่ยง แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี (สมาคมบริษัทหลักทรัพย

ไทย, 2557: 11) 
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  4.4.1 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปจจัยมหภาค (Macro Factors) เปนความเสี่ยงที่มีอยู

ในระบบ ไมสามารถหลีกเลี่ยง ไมสามารถคาดการณได และเปนผลกระทบจากสภาพแวดลอม

ภายนอกธุรกิจ 

   4.4.1.1 ความเสี่ยงที่กระทบทุกคน ไมวาจะเปนผูลงทุนหรือไม (Pervasive 

Risk) ไดแก อัตราเงินเฟอขยับสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แลวทําใหเง่ือนไขการลงทุนใน

ประเทศแตกตางไปความผันแปรของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

   4.4.1.2 ความเสี่ ยงที่ ไมสามารถลดลงไดจากการกระจายการลงทุน 

(Systematic Risk) ไดแก ความแปรผันของอัตราดอกเบ้ียการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยรวมรวมกัน 

  4.4.2 ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากปจจัยจุลภาค (Micro Factors หรือ Unsystematic 

Risk) เปนความเสี่ยงที่เฉพาะตัวธุรกิจ หรือหลักทรัพยน้ันเอง สามารถหลีกเลี่ยงไดโดยกระจายการ

ลงทุนออกไปยังหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงเฉพาะตัวที่ตางกัน 

   4.4.2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบริษัทน้ันๆ เองวาจะจายคืนหน้ี และหรือ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันไดอยางสมบูรณหรือไม สามารถพิจารณาไดจากปจจัยพ้ืนฐานของบริษัท 

   4.4.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของกลุมธุรกิจหรือ อุตสาหกรรม

น้ันๆ โดยจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมประเภทที่เสื่อมไปตามเวลาอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑมีราคาที่ขึ้นลง

ตามวงจรราคาโลก และธุรกิจที่มีผลิตภัณฑแคบหรือมีบริการเพียงไมกี่ประเภท 

 สรุป การลงทุนคือ การนําทรัพยสินที่มีอยูในที่น้ีคือเงินสด ไปดําเนินการหรือเก็บออม 

เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้นในอนาคต โดยคาดหวังวาผลตอบแทนน้ันสามารถทดแทน

ระยะเวลา อัตราเงินเฟอ และความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการลงทุนได ซึ่งผูวิจัยไดนํา

แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน มาศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสิน 

ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 
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5. สลากออมสินพิเศษ 

 5.1 ประวัติสลากออมสิน 

  สลากออมสินไดออกจําหนายครั้งแรก ในรูปแบบของ "สลากออมสินสามัญ" โดย

ธนาคารออมสินไดออกใหบริการรับฝากรวมทั้งสิ้น จํานวน 6 งวด ต้ังแต พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2490 

ตอมาธนาคารไดทําการพัฒนาปรับปรุง โดยการออกจําหนาย "สลากออมสินพิเศษ" โดยเริ่มใหบริการ

รับฝากสลากออมสินพิเศษ งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2486 จนถึงปจจุบัน ซึ่งตลอดระยะเวลา 

กวา 60 ป ธนาคารไดปรับปรุงเง่ือนไข เงินรางวัล ราคา และอายุของสลากออมสินพิเศษ เพ่ือให

เหมาะสมกับสภาวการณโดยผูฝากจะไดรับดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนด พรอมมีสิทธ์ิลุนรางวัลทุกเดือน

ครบกําหนดไดเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย ตามที่ธนาคารกําหนด 

 5.2 สลากออมสินพิเศษ 

  ธันวาคม 2558 เปดรับฝากสลากออมสินพิเศษ 3 ป งวดที่ 81 หนวยละ 50 บาท 

อายุ 3 ป มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเปนเวลานานถึง 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลคารางวัลละ 10 ลานบาท 

3 รางวัล และรางวัลอ่ืนๆ ฝากครบอายุรับเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย หนวยละ 51.50 บาท 

  สิทธิประโยชนเพ่ือใหผูฝากมีสภาพคลองทางการเงินยกเวนภาษีสําหรับบุคคลทั่วไป 

ใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูกับธนาคารออมสินไดรอยละ 95 ของมูลคาสลาก ฝากครบ 1 วัน    

มีสิทธิกูได ใชเปนหลักทรัพยประกันผูตองหาในช้ันสอบสวนของตํารวจและอัยการและประกันตัว

จําเลยในช้ันศาล ใชเปนหลักประกันการออกหนังสือค้ําประกัน (L/G) สามารถโอนกรรมสิทธ์ิใหกันได 

 5.3 รายละเอียดและหลักเกณฑ 

  หลักเกณฑ      รายละเอียด 

  ระยะเวลารับฝาก    ต้ังแต 3 ธันวาคม 2558 เปนตนไป 

  คุณสมบัติผูฝาก    บุคคลธรรมดา อายุต้ังแต 7 ปขึ้นไป 

       นิติบุคคลทุกประเภท 

  อายุสลาก    3 ป(สิทธิการถูกรางวัล 36 ครั้ง) 

  ราคาตอหนวย    50 บาท 

  คาสวนลดการถอนกอนครบกําหนด ถอนกอนครบ 3 เดือน หักสวนลด 1  

       บาท/หนวย 

  การออกรางวัล    ทุกวันที่ 16 ของเดือน 

       หยุดจําหนายทุกวันที่ 16 ของเดือน 
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 5.4 ดอกเบ้ียครบอายุ 

  ระยะเวลาฝาก   ดอกเบ้ีย (บาท/หนวย) ถอนคืนไดรับ (บาท) 

  ฝากครบ 3 เดือน ไมครบ 1 ป    0   50.00 

  ฝากครบ 1 ป ไมครบ 2 ป   0.25   50.25 

  ฝากครบ 2 ป ไมครบ 3 ป   0.50   50.50 

  ฝากครบ 3 ป     1.50   51.50 

 5.5 เงินรางวัล 

  รางวัล   จํานวนครั้งที่ออกรางวัล  เงินรางวัลละ 

  รางวัลที่ 1   3   10,000,000 บาท 

  รางวัลที่ 2   2   1,000,000 บาท 

  รางวัลที่ 3   2   20,000 บาท 

รางวัลที่ 4   5   10,000 บาท 

รางวัลที่ 5   10   5,000 บาท 

รางวัลเลขทาย 6 ตัว 2   400 บาท 

รางวัลเลขทาย 5 ตัว 2   300 บาท 

รางวัลเลขทาย 4 ตัว 2   150 บาท 

รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1 (ตางงวดและหมวดอักษร) 10,000 บาท 

(กําหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2) 

 5.6 ผลตอบแทนขั้นตํ่า 

  จํานวนเงินฝาก     ผลตอบแทน % ตอป 

  100 บาท ไมถึง 5 แสนบาท  1.000 

  5 แสนบาท     1.720 

  5 ลานบาท     1.864 

 5.7 สิทธิการรับรางวัลและถอนคืนสลาก 

  ผูฝากมีสิทธิรับเงินรางวัลและถอนคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียได ภายในระยะเวลา 10 

ปนับแตวันที่สลากออมสินพิเศษครบกําหนด 
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 สรุป สลากออมสินพิเศษเปนผลิตภัณฑทางการเงินประเภทหน่ึง ที่ธนาคารออมสิน

นําเสนอตอผูบริโภค เพ่ือเปนทางเลือกในการออมและการลงทุน ลูกคาสามารถซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ไดที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยเปดบัญชีสลากออมสินพิเศษ และชองทางอ่ืนผานระบบ Internet 

Banking Mobile Banking (MyMo) ATM โดยผูฝากจะไดรับดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนด พรอมมี

สิทธ์ิลุนรางวัลทุกเดือน ครบกําหนดไดเงินตนคืนพรอมดอกเบ้ีย ผูวิจัยไดนําผลิตภัณฑสลากออมสิน

พิเศษมาศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสิน   

ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 รัฐนันท วิริยะอองศรี (2557) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุมตัวอยาง 400 คน พบกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 66.8 มีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 43.0 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 61.8    

สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 70.0 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทคิดเปน

รอยละ 45.5 และมีรายได 10,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 33.3 ผลการวิจัย (1)ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร พบวา เพศ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2)ปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่ ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล  

ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3)ปจจัย

ภายนอก พบวา ดานความไววางใจ และดานความภักดี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 วรินดา แกวพิจิตร (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของ

ธนาคารออมสินสาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐมผลการศึกษา พบวา (1)ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก โดยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินมาก

ที่สุด คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย รองลงมาคือดานบุคลากร (2)ลูกคาที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน 

มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสินแตกตางกัน และลูกคาที่มี
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พฤติกรรมในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษตางกัน มีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พิเศษของธนาคารออมสินแตกตางกัน 

 อภิษฐา เดชะกุลกําจร (2555) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสิน

พิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย ผลการวิจัยพบวา (1)ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-60 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีรายไดตอเดือน

มากกวา 25,001 บาท ประกอบอาชีพรับราชการ (2)ดานพฤติกรรม พบวาสวนใหญเคยซื้อสลากออม

สินพิเศษ เหตุผลการซื้อสลากออมสินเพ่ือจะลุนรางวัล มีการแนะนําบอกตอเกี่ยวกับการซื้อสลากออม

สินพิเศษ และในอนาคตจะมาซื้อสลากออมสินพิเศษเพ่ิมแนนอน โดยสวนใหญที่นิยมมาซื้อเปนวัน

จันทร (3)ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยให

ความสําคัญกับปจจัยดานการบริการมากที่สุด รองลงมาไดแก ดานกระบวนการใหบริการ และดาน

ผลิตภัณฑ นอยที่สุด (4)การทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดที่

แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย 

โดยรวม และรายดานยอย สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานบริการ        

ดานสถานที่ในการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ 

และดานลักษณะภายนอก แตกตางกันมีอิทธิพลตอการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคาร

ออมสิน สาขามหาดไทย โดยรวมและรายดานยอย 

 ชาลินี เอ้ือวิเศษวัฒนา (2553) ศึกษาเรื่อง ปจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่

สงผลตอรูปแบบการออมประเภทเงินฝากประจําและการลงทุนในกองทุนรวมของผูลงทุนรายยอย

ผลการวิจัยพบวา (1)ผูออมเงินประเภทเงินฝากประจําที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยการ

ลงทุนดานเง่ือนไขการออม การลงทุน และดานสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน (2)ผูลงทุนในกองทุนรวม

ที่มีเพศแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยการลงทุนดานฐานะทางการเงินของผูลงทุนแตกตางกัน  

(3)ผูลงทุนในกองทุนรวมที่มีอายุแตกตางกันใหความสําคัญกับปจจัยการลงทุนดานการรับรูขอมูล

ขาวสารที่แตกตางกัน นอกจากน้ียังพบวาลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ และอายุ รวมทั้ง ปจจัย

การลงทุน ไดแกรายไดเมื่อเทียบกับรายจายตอเดือน การรับรูขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต สถานะ

ของธนาคารพาณิชยไทยระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ทันสมัย และเง่ือนไขการลงทุนดานสิทธิ
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ประโยชนทางภาษี เปนปจจัยที่สงผลตอการเลือกรูปแบบการลงทุนในกองทุนรวมของธนาคาร

พาณิชยไทย 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตนสรุปไดวา การออมการลงทุน และตัดสินใจเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑทางการเงิน มีปจจัยประชากรศาสตรเขามามีสวนเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และคาใชจาย นอกการน้ีพบวาพฤติกรรมผูบริโภค  

มีความสัมพันธกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑทางการเงิน ดานสวนประสมทาง

การตลาด และเปนตัวกําหนดใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทางการเงินของธนาคาร โดยผูบริโภค

เห็นวา ปจจัยทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑทางการเงินจากธนาคาร และมีผลตอ

ระดับการตัดสินใจที่แตกตางกัน ซึ่งผูบริโภคมีความตองการในการใหบริการที่ดี เพ่ือตอบสนองความ

ตองการและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งน้ีธนาคาร จึงควรใหความสําคัญในการศึกษาพฤติกรรมและ

ปจจัยดานบุคลากร ดานการจัดจําหนายและดานกระบวนใหบริการ เพ่ือรองรับกับความตองการของ

ผูบริโภคในปจจุบัน 

 

 



บทที่ 3 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคา

ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey method) ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือหาความสัมพันธ

ของตัวแปรตางๆ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 1. ระเบียบวิธีวิจัย 

 2. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 3. ตัวอยางและการกําหนดขนาดตัวอยาง 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 7. การวิเคราะหขอมูล 

 

1. ระเบียบวิธกีารวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนน

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ

เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 เพ่ือเปนขอมูลใน

การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ ตรงกับความตองการของ

ลูกคา 
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2. ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ลูกคาธนาคารออมสินภาค 3 ลูกคาที่เลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษของกับสาขาธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสินภาค 3 ไดแกสาขาในพ้ืนที่       

เขตมหาดไทย เขตศิริราช เขตบางแค เขตราษฎรบูรณะ เขตบางคอแหลม และสํานักราชดําเนิน  

 

3. ตัวอยางและการกําหนดขนาดตัวอยาง 

 3.1 ขนาดตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามแนวทาง

ของทาโรยามาเน (Yamane, 1973 อางถึงใน ประสพชัย พสุนนท, 2555: 41) ที่ระดับความเช่ือมั่น

รอยละ 95 (ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5) ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษของกับสาขาธนาคาร

ออมสิน ในป 2558 สังกัดธนาคารออมสินภาค 3 จํานวน 153,943 ราย (ธนาคารออมสินภาค 3, 

2558) ดังน้ี 

  จากสูตร  n  > 

 

  เมื่อ  N  แทนขนาดของประชากร 

   e แทนความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยาง 

   n แทนขนาดของตัวอยาง 

 

  แทนคา   n  >  

 

 

      > 

   

 

      >  398.96 

 

N 

1 + Ne2 

N 

1 + Ne2 

153,943 

1+153,943(0.05)2 
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  จากการคํานวณ n > 398.96 จึงสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งน้ีได คือ ลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษของกับสาขาธนาคารออมสิน ในสังกัดธนาคารออมสิน

ภาค 3 กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน 

 3.2 การสุมตัวอยาง 

  การสุมตัวอยางเปนการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดจาก

เขตในสังกัดธนาคารออมสิน ภาค 3 จํานวน 6 เขต 47 สาขา ซึ่งสามารถกําหนดขนาดตัวอยางดัง

ตารางที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 ผลการคํานวณหาประชากรและกลุมตัวอยางประชากรจากการกําหนดแบบกําหนด 

  โควตา 

เขตในสังกัด 

ธนาคารออมสินภาค 3 
จํานวนสาขา สัดสวน (%) 

จํานวนตัวอยาง 

(ราย) 

เขตมหาดไทย 5 10.64 43 

เขตศิริราช 7 14.89 60 

เขตบางแค 11 23.40 94 

เขตราษฎรบูรณะ 13 27.66 111 

เขตบางคอแหลม 10 21.28 85 

สํานักราชดําเนิน 1 2.13 9 

รวม 47 100 400 

ที่มา : ธนาคารออมสินภาค 3 ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558 

 

4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามที่สอดคลองกับวัตถุประสงคใน

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขต

ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสรางแบบสอบถามข้ึนโดยคนควาจากหนังสือ และ

เอกสารตางๆ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวของนํามาทดสอบและปรับปรุง เปนคําถามประเภท (Self-

Administer Questionnaire) ซึ่งประกอบ 4 สวนตางๆ ดังน้ี 



40 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยดานประชากรศาสตรของลูกคาที่ตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 มีลักษณะเปนคําถามปลายปดจํานวน 6 ขอ ในแตละขอ

ใหเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาที่

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถาม

แบบปลายปดโดยมีคําตอบใหเลือกหลายคําตอบ ซึ่งคําถามมี 2 ลักษณะ คือ ผูตอบสามารถเลือกตอบ

ไดมากกวา 1 คําตอบ และผูตอบสามารถเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว มีจํานวนทั้งหมด 6 ขอ ไดแก 

วัตถุประสงคในการซื้อสลากออมสิน งบประมาณในการซื้อตอครั้ง ความถี่ในการซื้อสลากออมสิน

พิเศษเฉลี่ยใน 1 ป โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ และ

แหลงศึกษาขอมูลในการซื้อสลากออมสิน 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก

ซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร

ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการลักษณะคําถามแบบปลายปด

จํานวน 36 ขอ 

 เกณฑในการวัดตัวแปรของขอมูลในแบบสอบถาม ผูวิจัยใชมาตรวัดระดับความถี่แบบ

Rating Scales ประเมินคาแบงเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 100-103) โดยไดกําหนด

เกณฑใหคะแนนไวดังน้ี 

ระดับความสําคัญ คะแนน 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

นอย 2 

นอยที่สุด 1 

 กําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ไวดังน้ี 
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คะแนนคาเฉลีย่ระหวาง 4.21 – 5.00 มากที่สุด 

คะแนนคาเฉลีย่ระหวาง 3.41 – 4.20 มาก 

คะแนนคาเฉลีย่ระหวาง 2.61 – 3.40 ปานกลาง 

คะแนนคาเฉลีย่ระหวาง 1.81 – 2.60 นอย 

คะแนนคาเฉลีย่ระหวาง 1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามสําหรับแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะ

เปนคําถามปลายเปด ลูกคาสามารถเสนอความเห็นตามความตองการ เพ่ือใหธนาคารปรับปรุง

ผลิตภัณฑและบริการ ดานสลากออมสินพิเศษ 

 

5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังน้ี 

 1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือ

นําขอมูลดังกลาวใชเปนขอมูลประกอบการวิจัย และใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามงานวิจัย 

 2. สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ

ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน 

ดังน้ี สวนที่ 1 ลักษณะดานประชากรศาสตร สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน

พิเศษ ของลูกคาที่ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาที่ซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร และสวนที่ 4 ขอคิดเห็น

หรือขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบสอบถาม 

ใหครอบคลุมในทุกประเด็น ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนํามาปรับปรุงแกไข 

 4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใชดัชนีความสอดคลองของขอคําถามแตละขอกับ

วัตถุประสงค (Index of Item – Objective Congruence : IOC) (ประสพชัย พสุนนท 2555: 224)  
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 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขมาทําการวิเคราะหเ พ่ือหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดย

นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ตรวจสอบความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม ใหอยูในเกณฑที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง 

 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกคาธนาคาร

ออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังน้ี 

 6.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยจัดทําหนังสือเรียนผูจัดการสาขาธนาคารใน

สังกัดภาค 3 เพ่ือขออนุญาตใหพนักงานแจกแบบสอบถามใหกับลูกคากลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย 

ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากลูกคาที่ซื้อสลากออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเองผูวิจัยเก็บรวบรวม

และตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามทันทีที่ไดรับแบบสอบถามคืนจากผูตอบแบบสอบถาม

กอนนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูล 

 6.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ดําเนินการคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลแนวคิด

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของจากหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ จุลสาร รายงานประจําป

ของธนาคารออมสิน และระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ต ที่เกี่ยวของเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาและเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูลในแบบสอบถามที่ไดจาก

การสํารวจขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน มาวิเคราะหหาคาทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ โดยวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามมาลงรหัสตามที่กําหนด 

 2. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวประมวลผลดวยโปรแกรม ตามสถิติตางๆ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามเป็นรายด้าน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ประกอบไปด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลของทุกตัวแปรและนําเสนอ

ในรูปแบบ ตารางควบคู่กับการบรรยายผลการศึกษาผู้ศึกษาวิจัยกําหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลการศึกษาโดยแสดงการวิเคราะห์ในแต่ละส่วนดังต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าที่

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร โดยการแจกแจง

ค่าความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการทดสอบ 

 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสิน

พิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยใช้

สถิติการทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามเพศ และใช้สถิติในการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความ

แตกต่าง จําแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับ 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร ทดสอบด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi – square) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เพ่ือหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน โดยการพิจารณาว่าปัจจัยด้านพฤติกรรมกบัปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดปัจจัยใดมีความสัมพันธ์กัน จะพิจารณาจากค่าไคร์สแควร์ที่ได้จากการ

คํานวณว่ามีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 หรือไม่ ถ้ามีระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองที่พิจารณามีความสัมพันธ์กัน 
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 ทั้งน้ีในสวนขอคําถามในสวนที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอคําแนะนําของลูกคา

ที่ซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกคาธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร

ผูวิจัยขอนําผลวิเคราะหไปสรุปและอธิบาย ตามขั้นตอนสรุปอภิปรายผลการศึกษาโดยนําเสนอใน

หัวขอ ขอเสนอแนะของงานวิจัยในบทที่ 5 ตอไป 

 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

 2. การเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน กับปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ใชสถิติการทดสอบ t-test และ ANOVA 

(One-Way Analysis of Variance) 

 3. การทดสอบความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองตัวแปร ไดแก ตัวแปรดานปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด และตัวแปรดานพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ โดยใชสถิติไค-สแควร 

(Chi-Square) เพ่ือหาความสัมพันธของตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 สําหรับการนําเสนอขอมูลทางสถิติที่สํารวจได ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยายตามลําดับวัตถุประสงคดังรายละเอียดในบทที่ 4 ตอไป 

 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งน้ีใชระยะเวลาในการดําเนินงานทั้งสิ้น 7 เดือน โดยเร่ิมต้ังแตเดือน

ตุลาคม 2558 จนถึง เมษายน 2559 ใชระยะเวลาในเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใชเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 

2 เดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน กุมภาพันธ จนถึง มีนาคม 2559 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

นําผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบการบรรยายตามลําดับ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาด และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อสลาก

ออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามโดยใ ช้การแจกแจงความถี่  (Frequency Distribution)  และสถิตค่ าร้อยละ 

(Percentage) 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าที่

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร โดยใช้การแจก

แจงความถ่ี (Frequency Distribution) และสถิตค่าร้อยละ (Percentage)  

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการ

ทดสอบ t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามเพศ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

จําแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับ 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร ทดสอบด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi – square) 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดใช้

สัญลักษณ์ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และความเห็นตรงกัน ดังน้ี 

 N หมายถึง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 ̅  หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. หมายถึง ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 F  หมายถึง ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน F – Distribution 

 t  หมายถึง  ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – Distribution 

 df  หมายถึง  องศาอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  หมายถึง  ผลรวมของกําลังสองของค่าเบ่ียงเบน (Sum of Square) 

 MS  หมายถึง  ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกําลังสอง (Mean Square) 

 Sig  หมายถึง  นัยสําคัญทางสถิติ 

  หมายถึง  ค่าความสัมพันธ์ 

 *  หมายถึง  ค่าระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ (Significance) 

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จํานวน 400 คน 

โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency)  และสถิติค่าร้อยละ (Percentage) แสดงผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3  

 กรุงเทพมหานคร 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 108 27.00 
 หญิง 292 73.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3  

 กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ 
อายุ    
 ไม่เกิน 20 ปี 15 3.75 
 21 – 30 ปี 179 44.75 
 31 – 40 ปี 133 33.25 
 41 – 50 ปี 47 11.75 
 51 – 60 ปี 16 4.00 
 61 ปี ขึ้นไป 10 2.50 

รวม 400 100.00 
สถานภาพ   
 โสด 278 69.50 
 สมรส 114 28.50 
 หม้าย 3 0.75 
 หย่าร้าง 5 1.25 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ม.6 หรือ ปวช. 21 5.25 
 อนุปริญญา หรือ ปวส. 10 2.50 
 ปริญญาตรี 271 67.75 
 สูงกว่าปริญญาตรี 98 24.50 

รวม 400 100.00 
อาชีพ    
 นักเรียน นักศึกษา 30 7.50 
 ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 130 32.50 
 พนักงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ 185 46.25 
 เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 47 11.75 
 ข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน 8 2.00 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3  

 กรุงเทพมหานคร (ต่อ) 

ลักษณะประชากรศาสตร์ ความถี ่ ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
 ไม่เกิน 10,000 บาท 30 7.50 
 10,001 – 20,000 บาท 179 44.75 
 20,001 – 30,000 บาท 117 29.25 
 30,001 – 40,000 บาท 38 9.50 
 40,001 บาท ขึ้นไป 36 9.00 

รวม 400 100.00 
 

 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน มี

ดังน้ี 

 เพศ พบว่า เป็นเพศหญิง จํานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 และเป็นเพศชาย 

จํานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 

 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75

รองลงมามี อายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 อายุ 41-50 ปี จํานวน    

47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 อายุ 51-60 ปี จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 อายุ ไม่เกิน 20 ปี 

จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ 61 ปี ขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ตามลําดับ 

 สถานภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 

รองลงมามีสถานภาพสมรส จํานวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 สถานภาพหย่าร้าง จํานวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.25 และสถานภาพหม้าย จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 271 คน 

คิดเป็นร้อยละ 67.75 รองลงมาจบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตี จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.50 จบการศึกษาระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

5.25 และจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

ตามลําดับ 
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 อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการหรือพนักงานองค์กรรัฐ จํานวน 130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 32.50 อาชีพเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 

อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และอาชีพข้าราชการบํานาญ 

เกษียณอายุ หรือแม่บ้าน จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 179 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมาคือ รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 

29.25 รายได้ 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 รายได้ต้ังแต่ 40,001 บาท 

ขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 30 คน คิดเป็น  

ร้อยละ 7.50 ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ใน

การซื้อสลากออมสิน งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ปี 

โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ  และแหล่งศึกษาข้อมูลใน

การซื้อสลากออมสิน โดยใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

แสดงผลดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ 

 n = 400 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ ความถี ่ ร้อยละ 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน   
 เพ่ือการออมทรัพย์ 380 95.00 
 เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 121 30.25 
 เพ่ือการเสี่ยงโชค 276 69.00 
 เพ่ือเป็นของขวัญ 54 13.50 
 เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 42 10.50 
 วางแผนการเกษียณ 21 5.25 
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ (ต่อ) 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ ความถี ่ ร้อยละ 
งบประมาณในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง   
 ไม่เกิน 5,000 บาท 208 52.00 
 5,001 – 30,000 บาท 98 24.50 
 30,001 – 50,000 บาท 25 6.25 
 50,001 – 70,000 บาท 7 1.75 
 70,001 – 100,000 บาท 21 5.25 
 100,001 บาท ขึ้นไป 41 10.25 

รวม 400 100.00 
ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ปี   
 1 ครั้ง ต่อปี 263 65.75 
 2 - 3 ครั้ง ต่อปี 90 22.50 
 มากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี 47 11.75 

รวม 400 100.00 
โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ   
 ซื้อเป็นปกติ/ซื้อประจํา 30 7.50 
 ซื้อเมื่อสะสมเงินได้มากพอ 307 76.75 
 โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด 63 15.75 
 อ่ืนๆ …………………………. - - 

รวม 400 100.00 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ   
 น้อยกว่า 3 เดือน 10 2.50 
 1 ปี 43 10.75 
 2 ปี 20 5.00 
 ครบกําหนด 3 ปี 327 81.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ (ต่อ) 

 n = 400 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ ความถี ่ ร้อยละ 
แหล่งศึกษาข้อมูลในการซื้อสลากออมสิน   
 ญาติ/เพ่ือน 206 51.50 
 สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 21 5.25 
 หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 90 22.50 
 อินเตอร์เน็ต 249 62.25 
 เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 226 56.50 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวน 400 คน มีดังน้ี 

 วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออมทรัพย์ 

จํานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 รองลงมาคือเพ่ือการเสี่ยงโชค จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.00 เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน จํานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 เพ่ือเป็นของขวัญ 

จํานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50  เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

และวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสินน้อยที่สุดคือ วางแผนการเกษียณ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อย

ละ 5.25 

 งบประมาณในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเฉล่ียต่อคร้ัง

อยู่ที่ไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาคือ งบประมาณ 5,001 – 

30,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 งบประมาณต้ังแต่ 100,000 บาทข้ึนไป จํานวน 

41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 งบประมาณ 30,001 – 50,000 บาท จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.25 งบประมาณ 70,001 – 100,000 บาท จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และงบประมาณ

เฉลี่ยต่อครั้งน้อยที่สุดคือ 50,001 – 70,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 

 ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ปี พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ      

1 คร้ังต่อปี จํานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาคือ 2 – 3 คร้ังต่อปี จํานวน 90 คน    

คิดเป็นร้อยละ 2.50 และความถ่ีในการซื้อน้อยที่สุดคือ มากกว่า 3 คร้ังต่อปี จํานวน 47 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.75 
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 โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ซื้อเมื่อสะสมเงินได้มากพอ จํานวน 

307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมาคือ ซื้อในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด จํานวน 63 คน คิดเป็น

ร้อยละ 15.75 และโอกาสในการซื่อสลากออมสินพิเศษน้อยที่สุดคือ ซื้อเป็นปกติหรือซื้อประจํา 

จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

 ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่ถือครองสลากครบกําหนด 3 ปี 

จํานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75 รองลงมาคือระยะเวลา 1 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 

10.75 ระยะเวลา 2 ปี จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และระยะเวลาถือครองสลากออมสิน

พิเศษน้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 3 เดือน จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 แหล่งศึกษาข้อมูลในการซื้อสลากออมสิน พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน จํานวน 226 คน    

คิดเป็นร้อยละ 56.5 ญาติหรือเพ่ือน จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร และแผ่นพับ จํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 และแหล่งศึกษาข้อมูลในการซื้อสลาก

ออมสินน้อยที่สุดคือ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 

 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แสดงผลดังน้ี 
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ตารางที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
1. ผลิตภัณฑ์ 3.19 0.81 ปานกลาง 7 
2. ราคา 3.86 0.73 มาก 3 
3. การจัดจําหน่าย 3.91 0.65 มาก 2 
4. การส่งเสริมการตลาด 3.50 0.79 มาก 6 
5. บุคลากร 3.79 0.72 มาก 4 
6. ลักษณะทางกายภาพ 3.54 0.67 มาก 5 
7. กระบวนการให้บริการ 4.09 0.65 มาก 1 

รวม 3.70 0.54 มาก  
 

 จากตารางที่ 3 ภาพรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ พบว่า อยู่ในระดับมาก       

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 (S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาแต่ละด้านแล้วพบว่าค่าเฉล่ียของปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ท่ีมี ผล ต่อการตัดสินใจ เลือกซื้ อสลากออมสินพิ เศษมากที่ สุ ด  คือ                 

ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.65) รองลงมา คือ          

ด้านการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 (S.D. = 0.65) ด้านราคา อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 (S.D. = 0.73) ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 

(S.D. = 0.72) ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 (S.D. = 0.67)   

ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 (S.D. = 0.79) และปัจจัยด้าน  

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษน้อยที่สุด คือ           

ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 (S.D. = 0.81) ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ

 แสดงรายละเอียดด้านผลิตภัณฑ์ 

 n = 400 

ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระดับความเห็น 

̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
5 4 3 2 1 

1. จํานวนอายุสลากออมสิน
พิเศษ 

123 
(30.75) 

136 
(34.00) 

130 
(32.50) 

5 
(1.25) 

6 
(1.50) 

3.91 0.90 มาก 1 

2. ถอนคืนก่อนครบอายุ
สลาก 

63 
(15.75) 

136 
(34.00) 

98 
(24.50) 

36 
(9.00) 

67 
(16.75) 

3.23 1.30 ปานกลาง 2 

3. เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกัน
เงินกู้กับธนาคารออมสิน 

53 
(13.25) 

98 
(24.50) 

166 
(41.50) 

30 
(7.50) 

53 
(13.25) 

3.17 1.16 ปานกลาง 3 

4. เป็นหลักทรัพย์ประกัน
ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนของ
ตํารวจและอัยการและ
ประกันตัวจําเลยในชั้นศาล 

37 
(9.25) 

38 
(9.50) 

132 
(33.00) 

72 
(18.00) 

121 
(30.25) 

2.50 1.27 น้อย 5 

5. รูปแบบและความสวยงาม
ของสลากออมสินพิเศษ 

58 
(14.50) 

74 
(18.50) 

185 
(46.25) 

40 
(10.00) 

43 
(10.75) 

3.16 1.13 ปานกลาง 4 

รวม 3.19 0.81 ปานกลาง  

  

 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.19 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า โดยค่าเฉล่ียของด้านผลิตภัณฑ์สูงที่สุด ได้แก่ จํานวนอายุสลากออมสินพิเศษ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ ถอนคืนก่อนครบอายุสลาก อยู่ในระดับปานกลาง      

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้กับธนาคารออมสิน อยู่ในระดับปานกลาง       

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 รูปแบบและความสวยงามของสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง       

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และค่าเฉลี่ยของด้านผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด ได้แก่ เป็นหลักทรัพย์ประกัน

ผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนของตํารวจและอัยการและประกันตัวจําเลยในช้ันศาล อยู่ในระดับน้อย        

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 
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ตารางที่ 5 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านราคา 

 n = 400 

ด้านราคา 
ระดับความเห็น 

̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
5 4 3 2 1 

6. ราคาสลากออมสินพิเศษ
ต่อหน่วย 

151 
(37.75) 

141 
(35.25) 

102 
(25.50) 

6 
(1.50) 

- 4.09 0.83 มาก 2 

7. อัตราดอกเบี้ยของสลาก
ออมสินพิเศษ 

122 
(30.50) 

94 
(23.50) 

116 
(29.00) 

52 
(13.00) 

16 
(4.00) 

3.64 1.16 มาก 5 

8. ผลตอบแทนของสลาก
ออมสินพิเศษ 

104 
(26.00) 

144 
(36.00) 

106 
(26.50) 

30 
(7.50) 

16 
(4.00) 

3.73 1.05 มาก 4 

9. ความเสี่ยงตํ่า/ไม่มีความ
เสี่ยงในการขาดทุน 

139 
(34.75) 

128 
(32.00) 

96 
(24.00) 

26 
(6.50) 

11 
(2.75) 

3.90 1.04 มาก 3 

10. ดอกเบี้ยและเงินรางวัล 
ไม่หักภาษี 

182 
(45.50) 

131 
(32.75) 

82 
(20.50) 

5 
(1.25) 

- 4.23 0.81 มากท่ีสุด 1 

11. ความเหมาะสมของค่า
ส่วนลดการถอนสลากออม
สินก่อนครบกําหนด 

76 
(19.00) 

127 
(31.75) 

160 
(40.00) 

31 
(7.75) 

6 
(1.50) 

3.59 0.93 มาก 6 

รวม 3.86 0.73 มาก  

 

 จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

โดยค่าเฉล่ียของด้านราคาสูงที่สุด ได้แก่ ดอกเบ้ียและเงินรางวัล ไม่หักภาษี อยู่ในระดับมากที่สุด       

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 รองลงมาคือ ราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.09 ความเสี่ยงตํ่า/ไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

ผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อัตราดอกเบ้ียของสลาก

ออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และค่าเฉล่ียของด้านราคาน้อยที่สุด ได้แก่ 

ความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอนสลากออมสินก่อนครบกําหนด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.59  
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ตารางที่ 6 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านการจัดจําหน่าย 

 n = 400 

ด้านการจัดจําหน่าย 
ระดับความเห็น 

̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
5 4 3 2 1 

12. สามารถซ้ือได้ท่ีธนาคาร
ออมสินทุกสาขา 

189 
(47.25) 

150 
(37.50) 

56 
(14.00) 

5 
(1.25) 

- 4.31 0.76 มากท่ีสุด 2 

1 3 .  ก า ร ซ้ื อ ผ่ า น ร ะ บ บ 
Internet Banking 

62 
(15.50) 

102 
(25.50) 

174 
(43.50) 

46 
(11.50) 

16 
(4.00) 

2.27 1.01 น้อย 5 

1 4 .  ก า ร ซ้ื อ ผ่ า น ร ะ บ บ 
Mymo (Mobile Banking) 

59 
(14.75) 

84 
(21.00) 

184 
(46.00) 

46 
(11.50) 

27 
(6.75) 

3.26 1.06 ปานกลาง 4 

15. ลูกค้ารับสลากออมสิน
พิเศษได้ทันที หลังการซ้ือ 

200 
(50) 

121 
(30.25) 

73 
(18.25) 

- 6 
(1.50) 

4.27 0.86 มากท่ีสุด 3 

16. การรับรางวัลสลากออม
สินพิเศษ ได้ท่ีธนาคารออม
สินทุกสาขา  หรือโอนเข้ า
บัญชีเผื่อเรียกของธนาคาร
ออมสิน 

196 
(49.00) 

152 
(38.00) 

47 
(11.75) 

- 5 
(1.25) 

4.34 0.78 มากท่ีสุด 1 

รวม 3.91 0.65 มาก  

 

 จากตารางที่ 6 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า โดยค่าเฉลี่ยของด้านการจัดจําหน่ายสูงที่สุด ได้แก่ การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษ ได้ที่

ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมากที่สุด         

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา อยู่ในระดับมากที่สุด    

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 ลูกค้ารับสลากออมสินพิเศษได้ทันที หลังการซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด          

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 การซื้อผ่านระบบ Mymo (Mobile Banking) อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.26 และค่าเฉลี่ยของด้านการจัดจําหน่ายน้อยที่สุด ได้แก่ การซื้อผ่านระบบ Internet 

Banking อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 
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ตารางที่ 7 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านการส่งเสริมการตลาด 

 n = 400 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความเห็น 

̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
5 4 3 2 1 

17. มีข้อมูลสลากออมสิน
พิเศษประชาสัมพันธ์ทางเว็บ
ไซด์ ของธนาคารออมสิน 

104 
(26.00) 

133 
(33.25) 

130 
(32.50) 

22 
(5.50) 

11 
(2.75) 

3.74 0.99 มาก 1 

18. ลูกค้าสามารถติดตาม
ข่าวการออกสลากออมสิน
พิเศษได้ทางส่ือสิ่งพิมพ์ สื่อ
โทรทัศน์ 

85 
(21.25) 

126 
(31.50) 

162 
(40.50) 

21 
(5.25) 

6 
(1.50) 

3.66 0.92 มาก 2 

19. มีข้อมูลแนะนําสลาก
ออมสินพิเศษผ่านทางแผ่น
พับของธนาคาร 

78 
(19.50) 

94 
(23.50) 

170 
(42.50) 

53 
(13.25) 

5 
(1.25) 

3.47 0.99 มาก 3 

20 .  กา รออกบู ธป ระช า
สัมพันธ์ และจําหน่ายสลาก
ออมสินพิเศษ 

53 
(13.25) 

51 
(12.75) 

228 
(57.00) 

52 
(13.00) 

16 
(4.00) 

3.18 0.96 ปานกลาง 5 

21. จัดกิจกรรมลุ้นของสัมนา
คุณ เช่น ทองคํา รถยนต์ 

89 
(22.25) 

84 
(21.00) 

161 
(40.25) 

54 
(13.50) 

12 
(3.00) 

3.46 1.07 มาก 4 

รวม 3.50 0.79 มาก  

 

 จากตารางที่ 7 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า โดยค่าเฉลี่ยของด้านการส่งเสริมการตลาดสูงที่สุด ได้แก่ มีข้อมูลสลากออมสินพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ ของธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ 

ลูกค้าสามารถติดตามข่าวการออกสลากออมสินพิเศษได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ อยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 มีข้อมูลแนะนําสลากออมสินพิเศษผ่านทางแผ่นพับของธนาคาร อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 จัดกิจกรรมลุ้นของสัมนาคุณ เช่น ทองคํา รถยนต์ อยู่ในระดับมาก         

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และค่าเฉลี่ยของด้านการส่งเสริมการตลาดน้อยที่สุด ได้แก่ การออกบูธ 

ประชาสัมพันธ์ และจาํหน่ายสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 
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ตารางที่ 8 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านบุคลากร 

 n = 400 

ด้านบุคลากร 
ระดับความเห็น 

̅ S.D. ระดับ ลําดับ 
5 4 3 2 1 

22. มีความรู้ ความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า ท่ี 
ตอบสนองความต้องการได้ 

99 
(24.75) 

176 
(44.00) 

109 
(27.25) 

16 
(4.00) 

- 3.90 0.82 มาก 1 

23.  มารยาท  บุคลิกภาพ 
ความน่าเชื่อถือของพนักงาน 

78 
(19.50) 

185 
(46.25) 

132 
(33.00) 

5 
(1.25) 

- 3.84 0.74 มาก 2 

24. ความกระตือรือร้น เอา
ใจใส่ในการบริการ 

104 
(26.00) 

152 
(38.00) 

118 
(29.50) 

20 
(5.00) 

6 
(1.50) 

3.82 0.93 มาก 4 

25. ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 

100 
(25.00) 

150 
(38.25) 

131 
(32.75) 

16 
(4.00) 

- 3.84 0.85 มาก 2 

26. จํานวนพนักงานในการ
ให้บริการเพียงพอ 

73 
(18.25) 

120 
(30.00) 

191 
(47.75) 

11 
(2.75) 

5 
(1.25) 

3.61 0.86 มาก 6 

27. ให้บริการลูกค้าอย่างเท่า
เทียมกัน 

77 
(19.25) 

163 
(40.75) 

139 
(34.75) 

16 
(4.00) 

5 
(1.25) 

3.73 0.86 มาก 5 

รวม 3.79 0.72 มาก  

 

 จากตารางที่ 8 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า โดยค่าเฉลี่ยของด้านบุคลากรสูงที่สุด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการให้คําแนะนําที่ 

ตอบสนองความต้องการได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ มารยาท บุคลิกภาพ 

ความน่าเช่ือถือของพนักงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ให้กับลูกค้า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

3.73 และค่าเฉลี่ยด้านบุคลากรน้อยที่สุด ได้แก่ จํานวนพนักงานในการให้บริการเพียงพอ อยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
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ตารางที่ 9 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านลักษณะทางกายภาพ 

 n = 400 

ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

ระดับความเห็น 
̅ S.D. ระดับ ลําดับ 5 4 3 2 1 

28 .  ทํ า เล ท่ีตั้ ง สาขาของ
ธนาคารออมสิน 

80 
(20.00) 

162 
(40.50) 

138 
(34.50) 

20 
(5.00) 

- 3.76 0.83 มาก 2 

29. การเดินทางได้สะดวก 
ด้วยระบบขนส่งมวลชนได้ 

86 
(21.50) 

146 
(36.50) 

158 
(59.50) 

10 
(2.50) 

- 3.77 0.81 มาก 1 

30. ท่ีนั่งสําหรับรองรับการ
บริการอย่างเพียงพอ 

74 
(18.50) 

123 
(30.75) 

172 
(43.00) 

26 
(6.50) 

5 
(1.25) 

3.59 0.91 มาก 4 

3 1 .  บร ร ย า ก าศภ าย ใ น
ธนาคารปลอดโปร่ ง  เ ย็น
สบาย 

64 
(16.00) 

176 
(44.00) 

144 
(36.00) 

16 
(4.00) 

- 3.72 0.78 มาก 3 

32. ท่ีจอดรถสะดวก และ
เพียงพอ 

48 
(12.00) 

95 
(23.75) 

165 
(41.25) 

70 
(17.50) 

22 
(5.50) 

3.19 1.04 ปานกลาง 6 

33. สิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ เช่น หนังสือ บริการ
เครื่องด่ืม 

43 
(10.75) 

67 
(16.75) 

227 
(56.75) 

58 
(14.50) 

5 
(1.25) 

3.21 0.87 ปานกลาง 5 

รวม 3.54 0.67 มาก  

 

 จากตารางที่ 9 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า โดยค่าเฉล่ียของด้านลักษณะทางกายภาพสูงที่สุด ได้แก่ การเดินทางได้สะดวกด้วย

ระบบขนส่งมวลชนได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ ทําเลที่ต้ังสาขาของ

ธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 บรรยากาศภายในธนาคารปลอดโปร่ง     

เย็นสบาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ที่นั่งสําหรับรองรับการบริการอย่างเพียงพอ อยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หนังสือ บริการเคร่ืองด่ืม อยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และค่าเฉลี่ยด้านลักษณะทางกายภาพน้อยที่สุด ได้แก่        

ที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
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ตารางที่ 10 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ  

 แสดงรายละเอียดด้านกระบวนการให้บริการ 

n = 400 

ด้านกระบวนการ
ให้บริการ 

ระดับความเห็น 
̅ S.D. ระดับ ลําดับ 5 4 3 2 1 

34. มีระบบคิวในการรอรับ
บริการ 

117 
(29.25) 

149 
(37.25) 

119 
(29.75) 

10 
(2.50) 

5 
(1.25) 

3.91 0.89 มาก 4 

35. ขั้นตอนในซ้ือสลากออม
สินพิเศษสะดวก รวดเร็ว 

116 
(29.00) 

137 
(34.25) 

132 
(33.00) 

15 
(3.75) 

- 3.89 0.87 มาก 5 

36. สลากออมสินมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน 

186 
(46.50) 

165 
(41.25) 

49 
(12.25) 

- - 4.34 0.69 มากท่ีสุด 1 

37. มีกระบวนการซ้ือท่ีเป็น
รูปแบบ แน่นอน ตรวจสอบ
ได้ 

164 
(41.00) 

178 
(44.50) 

58 
(14.50) 

- - 4.27 0.70 มากท่ีสุด 2 

38. ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
ในการออกสลากออมสิน
พิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น 

118 
(29.50) 

190 
(47.50) 

81 
(20.25) 

11 
(2.75) 

- 4.04 0.78 มาก 3 

รวม 4.09 0.65 มาก  

 

 จากตารางที่ 10 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า โดยค่าเฉลี่ยของด้านกระบวนการให้บริการสูงที่สุด ได้แก่ สลากออมสินมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ มีกระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ 

แน่นอน ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออก

สลากออมสินพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีระบบคิวใน

การรอรับบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และค่าเฉล่ียด้านกระบวนการให้บริการน้อย

ที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนในซื้อสลากออมสินพิเศษสะดวก รวดเร็ว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
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ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติการทดสอบ  

t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตามเพศ และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Analysis of variance: ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่างจําแนกตาม

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 4.1 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ โดยใช้สถิติการทดสอบที (t – test) 

แสดงผลใน ตารางที่ 11 ดังน้ี 

ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสนิ
พิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ ̅ S.D. t Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ หญิง 3.15 0.82 -1.85 0.07 
 ชาย 3.32 0.78   
2. ราคา หญิง 3.96 0.72 4.60 0.00* 
 ชาย 3.59 0.68   
3. การจัดจําหน่าย หญิง 3.92 0.63 0.64 0.52 
 ชาย 3.87 0.68   
4. การส่งเสริมการตลาด หญิง 3.51 0.79 0.32 0.75 
 ชาย 3.48 0.79   
5. บุคลากร หญิง 3.85 0.74 2.64 0.01* 
 ชาย 3.63 0.66   
6. ลักษณะทางกายภาพ หญิง 3.57 0.67 1.73 0.08 
 ชาย 3.44 0.65   
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ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสนิ
พิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ ̅ S.D. t Sig 

7. กระบวนการให้บริการ หญิง 4.15 0.63 3.30 0.00* 
 ชาย 3.91 0.66   

รวม หญิง 3.73 0.53 2.00 0.05* 
ชาย 3.61 0.56   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 11 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีเพศต่างกัน มี

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา ด้านบุคลากร และ

ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 
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ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามเพศ 

ด้านราคา เพศ ̅ S.D. t Sig 
1. ราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย หญิง 4.16 0.84 2.74 0.01* 
 ชาย 3.91 0.78   
2. อัตราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ หญิง 3.76 1.15 3.50 0.00* 
 ชาย 3.31 1.14   
3. ผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ หญิง 3.90 0.98 5.69 0.00* 
 ชาย 3.25 1.10   
4. ความเสี่ยงตํ่าไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน หญิง 3.99 1.03 3.13 0.00* 
 ชาย 3.63 1.03   
5. ดอกเบ้ียและเงินรางวัลไม่หักภาษี หญิง 4.34 0.81 4.72 0.00* 
(อ่านข้างล่าง) ชาย 3.93 0.76   
6. ความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอน หญิง 3.61 0.91 0.81 0.42 
สลากออมสินก่อนครบกําหนด ชาย 3.53 0.98   

รวม หญิง 3.96 0.72 4.60 0.00* 
ชาย 3.59 0.68   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 12 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ ด้านราคา พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีปัจจัย  

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอนสลากออมสินก่อน

ครบกําหนด ไม่แตกต่างกัน สว่นด้านราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย ด้านอัตราดอกเบ้ียของสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ ด้านความเสี่ยงตํ่ามีความเสี่ยงในการขาดทุน 

และด้านดอกเบ้ียและเงินรางวัลไม่หักภาษี แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามเพศ 

ด้านบุคลากร เพศ ̅ S.D. t Sig 
1. มีความรู้ ความสามารถในการให้คําแนะนํา หญิง 3.95 0.84 2.30 0.02* 
ที่ตอบสนองความต้องการได้ ชาย 3.74 0.75   
2. มารยาท บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือของ หญิง 3.90 0.75 2.55 0.01* 
พนักงาน ชาย 3.69 0.71   
3. ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ หญิง 3.90 0.88 2.69 0.01* 
 ชาย 3.60 1.02   
4. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับ หญิง 3.85 0.89 0.15 0.88 
ลูกค้า ชาย 3.83 0.72   
5. จํานวนพนักงานในการให้บริการเพียงพอ หญิง 3.67 0.81 2.27 0.02* 
 ชาย 3.45 0.95   
6. ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน หญิง 3.82 0.89 3.39 0.00* 
 ชาย 3.49 0.73   

รวม หญิง 3.85 0.74 2.64 0.01* 
ชาย 3.63 0.66   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 13 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ ด้านบุคลากร พบว่า ลูกค้าที่มีเพศต่างกัน       

มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ไม่แตกต่าง

กนั ส่วนด้านมีความรู้ ความสามารถในการให้คําแนะนําที่ตอบสนองความต้องการได้ ด้านมารยาท 

บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือของพนักงาน ด้านความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ ด้านจํานวน

พนักงานในการให้บริการเพียงพอ และให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิต 
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ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ จําแนกตามเพศ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ เพศ ̅ S.D. t Sig 
1. มีระบบคิวในการรอรับบริการ หญิง 4.04 0.89 5.07 0.00* 
 ชาย 3.55 0.80   
2. ขั้นตอนในซื้อสลากออมสินพิเศษสะดวก หญิง 3.99 0.88 4.17 0.00* 
รวดเร็ว ชาย 3.59 0.79   
3. สลากออมสินมีความถูกต้อง ครบถ้วน หญิง 4.37 0.66 1.31 0.07 
 ชาย 4.27 0.74   
4. มีกระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ แน่นอน  หญิง 4.30 0.67 1.72 0.19 
ตรวจสอบได้ ชาย 4.17 0.77   
5. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกสลากออม หญิง 4.05 0.78 0.58 0.56 
สินพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ชาย 4.00 0.77   

รวม หญิง 4.15 0.63 3.30 0.00* 
ชาย 3.91 0.66   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ ด้านกระบวนการให้บริการ พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีเพศต่างกัน      

มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านสลากออมสินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้านมี

กระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ แน่นอน ตรวจสอบได้ และด้านใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกสลาก

ออมสินพิเศษ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านมีระบบคิวในการรอรับบริการ และด้านข้ันตอนในซื้อสลากออม

สินพิเศษสะดวกรวดเร็ว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต 
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 4.2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร 

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอายุ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน ตารางท่ี 15 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 15 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามอายุ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 41.74 5 8.35 14.83 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 221.73 394 0.56   
 รวม 263.46 399    
2. ราคา ระหว่างกลุ่ม 12.64 5 2.53 4.98 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 200.10 394 0.51   
 รวม 212.73 399    
3. การจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 24.18 5 4.84 13.39 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 142.35 394 0.36   
 รวม 166.53 399    
4. การส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 26.20 5 5.24 9.28 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 222.59 394 0.56   
 รวม 248.80 399    
5. บุคลากร ระหว่างกลุ่ม 22.14 5 4.43 9.42 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 185.29 394 0.47   
 รวม 207.43 399    
6. ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 17.50 5 3.50 8.53 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 161.68 394 0.41   
 รวม 179.18 399    
 



67 

 

ตารางที่ 15 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามอายุ (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

7. กระบวนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 2.85 5 0.57 1.38 0.23 
 ภายในกลุ่ม 163.25 394 0.41   
 รวม 166.10 399    

 ระหว่างกลุ่ม 10.38 5 2.08 7.61 0.00* 
รวม ภายในกลุ่ม 107.41 394 0.27   

 รวม 117.78 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 15 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ จําแนกตามอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบด้วยการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธี LSD Test แสดงผลใน ตารางที่ 16 – 21 ดังน้ี 
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.09 0.15 0.13 0.40 0.05 
21 – 30 ปี   0.00* 0.00* 0.00* 0.00* 
31 – 40 ปี    0.68 0.75 0.20 
41 – 50 ปี     0.60 0.32 
51 – 60 ปี      0.91 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 16 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามอายุ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี อายุ 41 – 50 ปี อายุ 51 – 60 ปี และ อายุ 61 ปี 

ขึ้นไป 

 

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.542 0.206 0.716 0.007* 0.001* 
21 – 30 ปี   0.115 0.731 0.002* 0.000* 
31 – 40 ปี    0.163 0.019* 0.002* 
41 – 50 ปี     0.003* 0.000* 
51 – 60 ปี      0.328 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



69 

 

 จากตารางที่ 17 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามอายุ พบว่า  

 ลูกค้าที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

ราคา แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี 

 ลูกค้าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านราคา 

แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี 

 

ตารางที่ 18 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.362 0.039* 0.043* 0.386 0.104 
21 – 30 ปี   0.000* 0.000* 0.799 0.005* 
31 – 40 ปี    0.830 0.001* 0.760 
41 – 50 ปี     0.002* 0.855 
51 – 60 ปี      0.016* 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 18 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย จําแนกตามอายุ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

จัดจําหน่าย แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ อายุ 21 – 30 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

จัดจําหน่าย แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ อายุ 21 – 30 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

จัดจําหน่าย แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี  
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 ลูกค้าที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

จัดจําหน่าย แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 21 – 30 ปี และ อายุ 51 – 60 ปี 

 

ตารางที่ 19 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.313 0.388 0.016* 0.527 0.385 
21 – 30 ปี   0.000* 0.000* 0.057 0.798 
31 – 40 ปี    0.004* 0.976 0.073 
41 – 50 ปี     0.089 0.002* 
51 – 60 ปี      0.150 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 19 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ     

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามอายุ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ  21 – 30 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ ไม่เกิน 20 ปี 21 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี 

 ลูกค้าที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 41 – 50 ปี 
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ตารางที่ 20 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.691 0.068 0.011* 0.000* 0.002* 
21 – 30 ปี   0.001* 0.000* 0.000* 0.000* 
31 – 40 ปี    0.133 0.002* 0.015* 
41 – 50 ปี     0.043* 0.120 
51 – 60 ปี      0.910 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 20 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามอายุ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน 

บุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 21 – 30 ปี อายุ 51 – 60 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน 

บุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี และ อายุ 21 – 30 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

บุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 21 – 30 ปี อายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ       

ด้านบุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี อายุ 21 – 30 ปี และ อายุ 31 – 40 ปี 
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ตารางที่ 21 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอายุ 

อายุ 
ไม่เกิน 
20 ปี 

21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 – 50 ปี 51 – 60 ปี 
61 ปี 
ขึ้นไป 

ไม่เกิน 20 ปี  0.050 0.000* 0.329 0.011* 0.396 
21 – 30 ปี   0.000* 0.147 0.132 0.007 
31 – 40 ปี    0.000* 0.758 0.000* 
41 – 50 ปี     0.030* 0.068 
51 – 60 ปี      0.002* 
61 ปีขึ้นไป       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 21 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอายุ พบว่า  

 ลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 21 – 30 ปี 

 ลูกค้าที่มีอายุ 41 – 50 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 51 – 60 ปี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้าน

บุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ ไม่เกิน 20 ปี และ อายุ 41 – 50 ปี  

 ลูกค้าที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ       

บุคลากร แตกต่างกับลูกค้าที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 51 – 60 ปี 

 

 4.3 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร 

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามสถานภาพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์

ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน ตารางที่ 22 ดังน้ี 
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ตารางที่ 22 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามสถานภาพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 7.03 3 2.34 3.62 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 256.43 396 0.65   
 รวม 263.46 399    
2. ราคา ระหว่างกลุ่ม 3.19 3 1.06 2.01 0.11 
 ภายในกลุ่ม 209.54 396 0.53   
 รวม 212.73 399    
3. การจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 2.99 3 1.00 2.42 0.07 
 ภายในกลุ่ม 163.54 396 0.41   
 รวม 166.53 399    
4. การส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 4.24 3 1.41 2.29 0.08 
 ภายในกลุ่ม 24.55 396 0.62   
 รวม 248.80 399    
5. บุคลากร ระหว่างกลุ่ม 1.65 3 0.55 1.06 0.37 
 ภายในกลุ่ม 205.77 396 0.52   
 รวม 207.43 399    
6. ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 0.66 3 0.22 0.49 0.69 
 ภายในกลุ่ม 178.51 396 0.45   
 รวม 179.18 399    
7. กระบวนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 0.21 3 0.07 0.17 0.92 
 ภายในกลุ่ม 165.89 396 0.42   
 รวม 166.10 399    
 ระหว่างกลุ่ม 0.61 3 0.20 0.68 0.56 

รวม ภายในกลุ่ม 117.17 396 0.30   
 รวม 117.78 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 22 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ จําแนกตามสถานภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีสถานภาพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง

กายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิต เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ 

(Multiple Comparison) โดยวิธี LSD Test แสดงผลใน ตารางที่ 23 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 23 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง 

โสด  0.045* 0.034* 0.070 

สมรส   0.084 0.192 

หม้าย    0.571 

หย่าร้าง     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 23 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามสถานภาพ พบว่า  

 ลูกค้าที่มีสถานภาพโสด มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ          

ด้านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกบัลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส และสถานภาพหม้าย 

 

 4.4 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน ตารางที่ 24 ดังน้ี 
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ตารางที่ 24 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 1.34 3 0.45 0.67 0.57 
 ภายในกลุ่ม 262.13 396 0.66   
 รวม 263.46 399    
2. ราคา ระหว่างกลุ่ม 13.44 3 4.48 8.90 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 199.30 396 0.50   
 รวม 212.73 399    
3. การจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 1.92 3 0.64 1.54 0.20 
 ภายในกลุ่ม 164.62 396 0.42   
 รวม 166.53 399    
4. การส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 4.64 3 1.55 2.51 0.06 
 ภายในกลุ่ม 244.16 396 0.62   
 รวม 248.80 399    
5. บุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2.49 3 0.83 1.60 0.19 
 ภายในกลุ่ม 204.94 396 0.52   
 รวม 207.43 399    
6. ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 3.97 3 1.32 2.99 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 175.21 396 0.44   
 รวม 179.18 399    
7. กระบวนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 1.95 3 0.65 1.57 0.20 
 ภายในกลุ่ม 164.15 396 0.41   
 รวม 166.10 399    
 ระหว่างกลุ่ม 1.75 3 0.58 1.99 0.12 

รวม ภายในกลุ่ม 116.04 396 0.29   
 รวม 117.78 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 24 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ปัจจัย

ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวมไม่

แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา และด้านลักษณะทางกายภาพ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบด้วยการ

เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธี LSD Test แสดงผลใน ตารางที่ 25 – 26 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ไม่เกิน ม.6 

หรือเทียบเท่า 

อนุปริญญา 

หรือ ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

ไม่เกิน ม.6 หรือ

เทียบเท่า 

 0.694 0.048* 0.000* 

อนุปริญญา หรือ 

ปวส. 

  0.356 0.016* 

ปริญญาตร ี    0.000* 

สูงกว่าปริญญาตรี     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 25 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  

 ลูกค้าที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีการศึกษาระดับไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า  
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 ลูกค้าที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีการศึกษาระดับไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญา 

หรือ ปวส. และ ระดับปรญิญาตรี 

 

ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ไม่เกิน ม.6 

หรือเทียบเท่า 

อนุปริญญา 

หรือ ปวส. 
ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตรี 

ไม่เกิน ม.6 หรือ

เทียบเท่า 

 0.545 0.839 0.214 

อนุปริญญา หรือ 

ปวส. 

  0.387 0.841 

ปริญญาตร ี    0.004* 

สูงกว่าปริญญาตรี     

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 26 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า  

 ลูกค้าที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกับลูกค้าที่มีการศึกษาระดับปริญญา 

 

 4.5 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร 

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน ตารางที่ 27 ดังน้ี 
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ตารางที่ 27 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 16.89 4 4.22 6.76 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 246.58 395 0.62   
 รวม 263.46 399    
2. ราคา ระหว่างกลุ่ม 10.90 4 2.73 5.33 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 201.83 395 0.51   
 รวม 212.73 399    
3. การจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 6.47 4 1.62 3.99 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 160.06 395 0.41   
 รวม 166.53 399    
4. การส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 10.52 4 2.63 4.36 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 238.28 395 0.60   
 รวม 248.80 399    
5. บุคลากร ระหว่างกลุ่ม 23.26 4 5.81 12.47 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 184.17 395 0.47   
 รวม 207.43 399    
6. ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 4.86 4 1.21 2.75 0.03* 
 ภายในกลุ่ม 174.32 395 0.44   
 รวม 179.18 399    
7. กระบวนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 3.90 4 0.98 2.38 0.05* 
 ภายในกลุ่ม 162.19 395 0.41   
 รวม 166.10 399    
 ระหว่างกลุ่ม 5.10 4 1.27 4.47 0.00* 

รวม ภายในกลุ่ม 112.68 395 0.29   
 รวม 117.78 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 27 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ จําแนกตามอาชีพ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิต เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง จึงทําการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ 

(Multiple Comparison) โดยวิธี LSD Test แสดงผลใน ตารางที่ 28 – 34 ดังน้ี  

 

ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.020* 0.982 0.159 0.002* 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.000* 0.397 0.040* 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.047* 0.001* 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.020* 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 28 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา อาชีพข้าราชการ 

พนักงานองค์กรรัฐ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 

 

ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.016* 0.279 0.022* 0.000* 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.016* 0.784 0.008* 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.048* 0.001* 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.016* 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 29 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามอาชีพ พบว่า  

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสิน

พิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา และ อาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพ นักเรียน นักศึกษา อาชีพข้าราชการ 

พนักงานองค์กรรัฐ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 

 

ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.013* 0.227 0.048* 0.002* 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.020* 0.800 0.048* 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.169 0.006* 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.046* 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 30 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจําหน่าย จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา อาชีพ

ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเจ้าของกิจการ 

อาชีพอิสระ 

 

ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.002* 0.206 0.022* 0.872 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.001* 0.593 0.123 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.079 0.609 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.217 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 



83 

 

 จากตารางที่ 31 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพ ข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 

ตารางที่ 32 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.183 0.507 0.000* 0.000* 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.223 0.000* 0.001* 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.000* 0.000* 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.356 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 32 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออม

สินพิเศษ ด้านบุคลากรแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา และอาชีพข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านบุคลากรแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา อาชีพข้าราชการ 

พนักงานองค์กรรัฐ และ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

 

ตารางที่ 33 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.108 0.037* 0.249 0.157 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.456 0.740 0.015* 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.358 0.007* 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.030* 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 33 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา 

 ลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการบํานาญ เกษียณอายุ แม่บ้าน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กร

รัฐ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ และ อาชีพเจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 

 

ตารางที่ 34 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ 
นักเรยีน 

นักศึกษา 

ข้าราชการ 

พนักงาน

องค์กรรัฐ 

พนักงาน

บริษทัเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ 

แม่บ้าน 

นักเรยีน นักศึกษา  0.008* 0.026* 0.029 0.819 

ข้าราชการ พนักงาน

องค์กรรัฐ 

  0.396 0.889 0.086 

พนักงานบริษทั 

เอกชน รัฐวิสาหกิจ 

   0.653 0.143 

เจ้าของกจิการ 

อาชีพอิสระ 
 

   0.115 

ข้าราชการบํานาญ 

เกษยีณอายุ แม่บ้าน 
 

    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 34 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ จําแนกตามอาชีพ พบว่า 

 ลูกค้าที่มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกับลูกค้าที่มีอาชีพข้าราชการ พนักงานองค์กรรัฐ และอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

  

 4.6 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาดบุคลากร 

กระบวนการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) แสดงผลใน ตารางที่ 35 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 35 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ผลิตภัณฑ์ ระหว่างกลุ่ม 16.38 4 4.09 6.55 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 247.08 395 0.63   
 รวม 263.46 399    
2. ราคา ระหว่างกลุ่ม 13.04 4 3.26 6.45 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 199.69 395 3.26   
 รวม 212.73 399 0.51   
3. การจัดจําหน่าย ระหว่างกลุ่ม 6.23 4 1.56 3.84 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 160.31 395 0.41   
 รวม 166.53 399    
4. การส่งเสริมการตลาด ระหว่างกลุ่ม 8.57 4 2.14 3.52 0.01* 
 ภายในกลุ่ม 240.23 395 0.61   
 รวม 248.80 399    
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ตารางที่ 35 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

 จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

5. บุคลากร ระหว่างกลุ่ม 11.13 4 2.78 5.60 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 196.30 395 0.50   
 รวม 207.43 399    
6. ลักษณะทางกายภาพ ระหว่างกลุ่ม 6.74 4 1.68 3.86 0.00* 
 ภายในกลุ่ม 172.44 395 0.44   
 รวม 179.18 399    
7. กระบวนการให้บริการ ระหว่างกลุ่ม 2.91 4 0.73 1.76 0.14 
 ภายในกลุ่ม 163.18 395 0.41   
 รวม 166.10 399    
 ระหว่างกลุ่ม 5.78 4 1.44 5.09 0.00* 

รวม ภายในกลุ่ม 112.01 395 0.28   
 รวม 117.78 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 35 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในภาพรวม 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกันมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสนิพิเศษ ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน 

ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้าน

ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิต เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง จึงทําการ

ทดสอบด้วยการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธี LSD Test แสดงผลใน ตาราง

ที่ 36 – 41 ดังน้ี 
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ตารางที่ 36 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.622 0.193 0.014* 0.212 

10,001-20,000    0.002* 0.005* 0.247 

20,001-30,000     0.000* 0.003* 

30,001-40,000      0.210 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 36 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001-40,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000  บาท 
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ตารางที่ 37 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.070 0.253 0.794 0.357 

10,001-20,000    0.000* 0.100 0.477 

20,001-30,000     0.111 0.016* 

30,001-40,000      0.481 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 37 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านราคาแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป 

 

ตารางที่ 38 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.804 0.733 0.040* 0.015 

10,001-20,000    0.862 0.011* 0.003* 

20,001-30,000     0.021* 0.674 

30,001-40,000      0.674 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 38 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านการจัดจําหน่ายแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000  บาท 

 

ตารางที่ 39 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.339 0.962 0.007* 0.274 

10,001-20,000    0.095 0.009* 0.654 

20,001-30,000     0.000* 0.142 

30,001-40,000      0.098 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 39 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พบว่า 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 

บาท  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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ตารางที่ 40 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.463 0.351 0.037* 0.050 

10,001-20,000    0.005* 0.040* 0.063 

20,001-30,000     0.000* 0.000* 

30,001-40,000      0.910 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 40 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านบุคลากรแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านบุคลากรแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท  รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ด้านบุคลากรแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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ตารางที่ 41 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านปัจจัยส่วน 

 ประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย 

ต่อเดือน (บาท) 

ไม่เกิน 

10,000 

10,001-

20,000 

20,001-

30,000 

30,001-

40,000 

40,001 

ขึ้นไป 

ไม่เกิน 10,000   0.041* 0.929 0.351 0.095 

10,001-20,000    0.000* 0.324 0.960 

20,001-30,000     0.188 0.024* 

30,001-40,000      0.426 

40,001 ขึ้นไป      

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 41 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พบว่า 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน  

10,000 บาท และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาท ขึ้นไป มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ด้านลักษณะทางกายภาพกับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
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ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรม

การซ้ือสลากออมสินพิ เศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค  3 

กรุงเทพมหานคร 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ กับพฤติกรรมการ

ซื้อสลากออมสินพิเศษ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน งบประมาณในการซื้อต่อ

คร้ัง ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี โอกาสในการซื้อ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ แหล่งศึกษา

ข้อมลูการในซื้อ ทดสอบด้วยสถิติไค-สแควร์ (Chi – square) แสดงรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 42 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านผลิตภัณฑ์ 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 8.51 0.08 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 41.17* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 14.54* 0.01 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 23.25* 0.00 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 18.77* 0.00 
      วางแผนการเกษียณ 4.29 0.37 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 125.03* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 23.07* 0.00 
โอกาสในการซื้อ 13.53 0.10 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 67.70* 0.00 
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ตารางที่ 42 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 

 Sig 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 5.92 0.21 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 28.42* 0.00 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 56.63* 0.00 
      อินเตอร์เน็ต 23.98* 0.00 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 32.72* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 42 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 

กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือ

รับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ และเพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย) ด้าน

งบประมาณในการซื้อต่อคร้ัง ด้านความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ด้านระยะเวลาถือครองสลาก ออมสิน

พิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่น

ผับ  อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการ     

ซื้อสลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ 

และวางแผนการเกษียณ) ด้านโอกาสในการซื้อ และ ด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน)  
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ตารางที่ 43 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านราคา 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านราคา 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 13.81* 0.00 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 42.59* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 12.34* 0.01 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 5.44 0.14 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 3.98 0.26 
      วางแผนการเกษียณ 8.67 0.34 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 35.66* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 30.20* 0.00 
โอกาสในการซื้อ 24.72* 0.00 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 52.46* 0.00 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 21.19* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 31.24* 0.00 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 11.71* 0.01 
      อินเตอร์เน็ต 17.20* 0.00 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 5.65 0.13 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 43 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกัน   

กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน   

(เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน และเพ่ือการเสี่ยงโชค) ด้านงบประมาณในการซื้อ

ต่อครั้ง ด้านความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ด้านโอกาสในการซื้อ ด้านระยะเวลาถือครองสลากออมสิน
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พิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร แผ่นผับ และอินเตอร์เน็ต) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซื้อสลาก

ออมสนิ ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน(เพ่ือเป็นของขวัญ เพ่ือสํารอง

ค่าใช้จ่าย และวางแผนการเกษียณ) และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ(เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน)  

 

ตารางที่ 44 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการจัดจําหน่าย 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านการจัดจําหน่าย 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 32.77* 0.00 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 28.45* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 39.57* 0.00 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 2.95 0.40 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 4.78 0.19 
      วางแผนการเกษียณ 8.30* 0.04 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 88.13* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 17.06* 0.01 
โอกาสในการซื้อ 9.39 0.15 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 47.56* 0.00 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 13.23* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 1.06 0.79 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 7.32 0.06 
      อินเตอร์เน็ต 39.79* 0.00 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 12.50* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 44 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่าย         

ที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ

สลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค และวางแผนการ

เกษียณ) ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ด้านความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ด้านระยะเวลาถือครอง

สลากออมสินพิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่

ธนาคารออมสิน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการจัดจําหน่ายที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการ

ซื้อสลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือเป็นของขวัญ 

และเพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย) ด้านโอกาสในการซื้อ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (สื่อวิทยุ 

โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร แผ่นผับ)  

 

ตารางท่ี 45 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 7.34 0.12 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 14.74* 0.01 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 15.65* 0.00 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 13.93* 0.01 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 10.27* 0.04 
      วางแผนการเกษียณ 20.11* 0.00 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 84.03* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 41.39* 0.00 
โอกาสในการซื้อ 21.98* 0.01 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 46.15* 0.00 
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ตารางที่ 45 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการส่งเสริมการตลาด (ต่อ) 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

 Sig 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 20.77* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 3.57 0.47 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 6.60 0.16 
      อินเตอร์เน็ต 17.98* 0.00 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 20.28* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 45 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่

แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ  

สลากออมสิน (เพ่ือรับผลตอบแทนท่ีแน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 

และวางแผนการเกษียณ) ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ด้านความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี        

ด้านโอกาสในการซื้อ ด้านระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ

(ญาติ เพ่ือน อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน กับ

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือ

การออมทรัพย์) และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ(สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ วารสาร

นิตยสาร แผ่นผับ)  
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ตารางที่ 46 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านบุคลากร 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านบุคลากร 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 20.13* 0.00 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 18.02* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 11.38* 0.01 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 39.49* 0.00 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 7.34 0.06 
      วางแผนการเกษียณ 7.62 0.06 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 92.90* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 23.18* 0.00 
โอกาสในการซื้อ 11.06 0.09 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 36.33* 0.00 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 22.01* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 4.00 0.26 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 14.25* 0.00 
      อินเตอร์เน็ต 11.93* 0.01 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 28.83* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 46 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรที่แตกต่างกัน 

กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน  

(เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค และเพ่ือเป็นของขวัญ)         

ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ด้านความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ด้านระยะเวลาถือครองสลากออม
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สินพิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ(ญาติ เพ่ือน หนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร แผ่นผับ 

อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซื้อ

สลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 

และวางแผนการเกษียณ) ด้านโอกาสในการซื้อ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (สื่อวิทยุ 

โทรทัศน์)  

ตารางที่ 47 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 16.63* 0.00 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 16.70* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 4.83 0.19 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 5.95 0.11 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 7.19 0.07 
      วางแผนการเกษียณ 11.51* 0.01 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 104.76* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 14.57* 0.02 
โอกาสในการซื้อ 5.67 0.46 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 30.63* 0.00 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 38.33* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 4.92 0.18 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 8.16 0.43 
      อินเตอร์เน็ต 0.20 0.98 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 8.00* 0.05 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 47 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ  

ที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ

สลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน และวางแผนการเกษียณ)         

ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ด้านความถี่ในการซ้ือเฉล่ียต่อปี ด้านระยะเวลาถือครองสลากออม

สินพิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน)        

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกัน กับ

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือ

การเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ และเพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย) ด้านโอกาสในการซื้อ และด้านแหล่งศึกษา

ข้อมูลการในซื้อ (สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร แผ่นผับ และอินเตอร์เน็ต) 

 

ตารางที่ 48 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

 Sig 
วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน    
      เพ่ือการออมทรัพย์ 13.87* 0.00 
      เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 14.70* 0.00 
      เพ่ือการเสี่ยงโชค 22.30* 0.00 
      เพ่ือเป็นของขวัญ 9.84* 0.02 
      เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย 12.34* 0.01 
      วางแผนการเกษียณ 10.80* 0.01 
งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 51.22* 0.00 
ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี 4.06 0.67 
โอกาสในการซื้อ 3.77 0.71 
ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 60.93* 0.00 
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ตารางที่ 48 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อ 

สลากออมสินพิเศษ  ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านกระบวนการให้บริการ (ต่อ) 

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสนิพิเศษ 
ด้านกระบวนการให้บริการ 

 Sig 
แหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ   
      ญาติ เพ่ือน 13.50* 0.00 
      สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 13.49* 0.00 
      หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นผับ 6.33 0.10 
      อินเตอร์เน็ต 5.95 0.11 
      เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน 18.32* 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 48 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ 

ที่แตกต่างกัน กับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสิน มีความสัมพันธ์กันในด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ

สลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ 

เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย และวางแผนการเกษียณ) ด้านงบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ด้านระยะเวลาถือ

ครองสลากออมสินพิเศษ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ และ

เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการที่แตกต่างกัน กับ

พฤติกรรมการซื้อสลากออมสิน ไม่มีความสัมพันธ์กันในด้านความถี่ในการซ้ือเฉล่ียต่อปี ด้านโอกาส   

ในการซื้อ และด้านแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (หนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร แผ่นผับ และ

อินเตอร์เน็ต) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคาร

ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต

ธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร  

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจลูกค้าธนาคารออมสิน

ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากแบบสอบถาม และการศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้อง มีรายละเอียดดังน้ี 

 

1. สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 21 - 30 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน     

278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจจํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสลากออมสินพิเศษ 

 พบว่าลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อสลากออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออมทรัพย์ จํานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ส่วนใหญ่          

มีงบประมาณในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง ไม่เกิน 5,000 บาท จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00    

ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยใน 1 ครั้ง ต่อปี จํานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ

65.75 ส่วนใหญ่มีโอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษเมื่อสะสมเงินได้มากพอ จํานวน 307 คน คิด

เป็น 76.75 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ ครบกําหนด 3 ปี จํานวน 327 คน คิด

เป็นร้อยละ 81.75 ส่วนใหญ่มีแหล่งศึกษาข้อมูลในการซื้อสลากออมสิน ทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 249 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 

 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลาก

ออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 พบว่าภาพรวมของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70  

 เมื่อพิจารณาผลของแต่ละด้านแล้วพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก     

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ ด้านการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.79 ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.19 ตามลําดับ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ จํานวนอายุสลากออมสินพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 

รองลงมาคือ ถอนคืนก่อนครบอายุสลาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้กับ

ธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.17 รูปแบบและความสวยงามของสลากออมสินพิเศษ มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 3.16 และเป็นหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนของตํารวจและอัยการและประกันตัว

จําเลยในช้ันศาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 ตามลําดับ 

 ด้านราคา มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ผลการวิเคราะห์ 

พบว่า ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ดอกเบ้ียและเงินรางวัล ไม่หักภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 รองลงมา   

คือ ราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ความเสี่ยงตํ่า ไม่มีความเสี่ยงในการ

ขาดทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 ผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 อัตรา

ดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอน

สลากออมสินก่อนครบกําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามลําดับ 

 ด้านการจัดจําหน่าย มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษ ได้ที่ธนาคารออมสินทุก

สาขา หรือโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ สามารถซื้อ

ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ลูกค้ารับสลากออมสินพิเศษได้ทันที หลงัการซื้อ 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 การซื้อผ่านระบบ Mymo (Mobile Banking) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.26 และ 

การซื้อผ่านระบบ Internet Banking มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 ตามลําดับ 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50  

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ มีข้อมูลสลากออมสินพิเศษประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 

ของธนาคารออมสิน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.74 รองลงมาคือ ลูกค้าสามารถติดตามข่าวการออกสลาก

ออมสินพิเศษได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีข้อมูลแนะนําสลากออมสินพิเศษ

ผ่านทางแผ่นพับของธนาคาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 จัดกิจกรรมลุ้นของสัมนาคุณ เช่น ทองคํา 

รถยนต์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.46 และการออกบูธประชาสัมพันธ์ และจําหน่ายสลากออมสินพิเศษ      

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ตามลําดับ 

 ด้านบุคลากร มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.79 ผลการ

วิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการให้คําแนะนําที่ถูกต้องครบถ้วน 

ตอบสนองความต้องการได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือ มารยาท บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือ

ของพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.84 ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียม
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กัน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 และจํานวนพนักงานในการให้บริการเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 

ตามลําดับ 

 ด้านลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54   

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การเดินทางได้สะดวก ด้วยระบบขนส่งมวลชนได้      

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 รองลงมาคือ ทําเลท่ีต้ังสาขาของธนาคารออมสิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 

บรรยากาศภายในธนาคารปลอดโปร่ง เย็นสบาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 ที่นั่งสําหรับรองรับการ

บริการอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หนังสือ บริการ

เครื่องด่ืม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 ตามลําดับ 

 ด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ สลากออมสินมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.34 รองลงมาคือ มีกระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ แน่นอน ตรวจสอบได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27     

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกสลากออมสินพิเศษ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.04 มีระบบคิวในการรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และขั้นตอนในซื้อสลากออมสินพิเศษ

สะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ตามลําดับ 

  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสลากออมสินพิเศษ ด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน 

 พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างด้านสถานภาพและระดับการศึกษา มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่าง

กัน ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน  

 เพศ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด

จําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านราคา ด้าน

บุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกัน 

 อายุ มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านกระบวนการให้บริการ   

ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน

บุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน 
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 อาชีพ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน

กระบวนการให้บริการ แตกต่างกัน 

 รายไ ด้ เฉลี่ ย ต่อ เ ดือน  มี ปัจจัย ท่ีมี ผล ต่อการ ตัดสินใจซื้ อสลากออมสินพิ เศษ                

ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน 

 

ตอนท่ี 5 การวิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรม

การออมและการลงทุน ของลกูค้าธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ใน

การซื้อสลากออมสิน (เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ และ         

เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย) งบประมาณในการซ้ือต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อเฉลี่ยต่อปี ระยะเวลาถือครอง

สลากออมสินพิเศษ และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 

นิตยสาร  แผ่นผับ  อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการซื้อ

สลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน และเพ่ือการเสี่ยงโชค) งบประมาณ

ในการซื้อต่อคร้ัง ความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี โอกาสในการซื้อ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ   

และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซ้ือ (ญาติ เพ่ือน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร     

แผ่นผับ  และอินเตอร์เน็ต) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ในการซ้ือสลากออมสิน(เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยง

โชค และวางแผนการเกษียณ) งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ระยะเวลาถือ

ครองสลากออมสินพิเศษ และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ(ญาติ เพ่ือน อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่

ธนาคารออมสิน) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน(เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค เพ่ือเป็นของขวัญ 

เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย และวางแผนการเกษียณ) งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อ
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ปี โอกาสในการซื้อ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ(ญาติ 

เพ่ือน อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ใน

การซื้อสลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยงโชค และเพ่ือ

เป็นของขวัญ) งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อเฉล่ียต่อปี ระยะเวลาถือครองสลากออม

สินพิเศษ และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน หนังสือพิมพ์ วารสารนิตยสาร แผ่นผับ 

อินเตอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับด้าน

วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน และวางแผน

การเกษียณ) งบประมาณในการซ้ือต่อครั้ง ความถี่ในการซ้ือเฉล่ียต่อปี ระยะเวลาถือครองสลากออม

สินพิเศษ และแหล่งศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับ

วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน (เพ่ือการออมทรัพย์ เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน เพ่ือการเสี่ยง

โชค เพ่ือเป็นของขวัญ เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย และวางแผนการเกษียณ) งบประมาณในการซื้อต่อครั้ง 

ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ และแหลง่ศึกษาข้อมูลการในซื้อ (ญาติ เพ่ือน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน) 

 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ของลูกค้าธนาคาร

ออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาอภิปราย

ผลได้ดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 292 

คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 

จํานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 ส่วนใหญ่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน

179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี (2557) ที่ได้ศึกษา
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เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

43.0 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 61.8 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีคิด

เป็นร้อยละ 70.0 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทคิดเป็นร้อยละ 45.5 และส่วนใหญ่มีรายได้ 

10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาลินี เอ้ือเศษวัฒนา 

(2553) เร่ืองปัจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก

ประจาํและการลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 249 

คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จํานวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จํานวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 276 คน 

คิดเป็นร้อยละ 69.00 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทข้ึนไป จํานวน 112 คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.00  

 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ได้แก่ 

วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน งบประมาณในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง ความถี่ในการซื้อสลากออม

สินพิเศษเฉล่ียใน 1 ปี โอกาสในการซื้อสลากออมสินพิเศษ ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 

และ แหล่งศึกษาข้อมูลในการซื้อสลากออมสิน พบว่า ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออมทรัพย์ 

จํานวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ส่วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน      

5,000 บาท จํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซื้อสลากออมสินพิเศษ

เฉลี่ยใน 1 ครั้ง ต่อปี จํานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 ส่วนใหญ่มีโอกาสในการซื้อสลากออมสิน

พิเศษเมื่อสะสมเงินได้มากพอ จํานวน 307 คน คิดเป็น 76.75 ส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครองสลาก

ออมสินพิเศษ ครบกําหนด 3 ปี จํานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 81.75 ส่วนใหญ่มีแหล่งศึกษาข้อมูล

ในการซื้อสลากออมสิน ทางอินเตอร์เน็ต จํานวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 62.25 ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรินดา แก้วพิจิตร (2556) เร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสิน สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสิน

พิเศษเพ่ือการเสี่ยงโชค จํานวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 มีความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ

น้อยกว่า 1 ปี ครั้ง จํานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 งบประมาณในการซื้อสลากออมสินพิเศษ
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เฉลี่ยต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาท ครั้ง จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60 และช่วงเวลาที่นิยมไป

ซื้อสลากออมสินพิเศษคือ ตามความสะดวก จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.60  

 อธิบายได้ว่าพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน มีความ

แตกต่างกันไป สอดคล้องแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ซื้อ (Comsumer’s Characteristics) ได้แก่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม 

ด้านบุคคล และด้านจิตวิทยา รวมถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ได้แก่ การรับรู้ถึงความ

ต้องการ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลัง

การซ้ือ เห็นได้ว่าลูกค้าที่เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ให้ความสําคัญกับการออมทรัพย์และวางแผน

การเงิน เมื่อสามารถจัดสรรรายได้ที่มีและเก็บสะสม จึงนํามาซื้อสลากออมสินพิเศษที่นอกจากจะเป็น

การออมทรัพย์เพ่ือรับดอกเบ้ียเมื่อครบอายุสลาก และลูกค้าสามารถลุ้นรางวัลจากสลากออมสินพิเศษ  

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.70 โดยปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก    

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ ด้านการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 

ด้านราคา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.79 ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการส่งเสริมการตลาด 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.19 ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิษ์ฐา เดชะกุลกําจร (2555) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่อการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสินสาขามหาดไทย พบว่าปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดมีอิทธิผลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้

ความสําคัญกับปัจจัยด้านการบริการมากที่สุด รองลงมาคือด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน

ผลิตภัณฑ์ มีความสําคัญน้อยที่สุด 

 อธิบายได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการการตลาด ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและเลือกซื้อสินค้าและบริการ จากผลการ

วิเคราะห์ทําให้ทราบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับสลากออมสินมี

ความถูกต้อง ครบถ้วน มีกระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ แน่นอนตรวจสอบได้ อาจเน่ืองจากเป็นสลาก

ออมสินพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผู้บริโภคจึงต้องการความเช่ือมั่นมากที่สุด ส่วนปัจจัยด้าน
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ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคให้ความสําคัญน้อยสุด แสดงว่าผู้บริโภคเห็นว่าสลากออมสินพิเศษมีเหมาะสมตรง

กับความต้องการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคได้  

 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างด้านสถานภาพและระดับการศึกษา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างด้านเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อสลากออมสินพิเศษด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ วรินดา แก้วพิจิตร (2556) เร่ืองปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคาร

ออมสิน สาขานครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างด้านอายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษด้าน

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน กัน ส่วนปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างด้านเพศ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษด้านปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในภาพรวมแตกต่างกัน  

 อธิบายได้ว่าการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับ ผู้บริโภคท่ีมีพ้ืนฐานปัจจัยด้าน

ประชากรที่มีความแตกต่าง การให้ความสําคัญด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดย่อมแตกต่างกันไป

ด้วย สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์และราคาให้สามารถ

แข่งขันได้ในสภาวะการณ์แข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผู้บริโภคจึงเลือกผลิตภัณฑ์ที่

ให้ความเหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ในการออม จากปัจจัยต่อไปน้ี ผลตอบแทนหรือ

ดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟ้อ ระยะเวลาในการออม และสภาพคล่องทางการเงินของผลิตภัณฑ์ ตามแนวคิด

และทฤษฎีการออมของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (2557) รวมถึงการสร้างช่องทางจัด

จําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด สร้างภาพลักษณ์การให้บริการที่ดี มีคุณภาพ เป็นสิ่งสําคัญในการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการและสร้างความพึงพอใจกับผู้บริโภค ทําให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าและ

บริการ 

 5. ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด         

กับ พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้าน              

มีความสัมพันธ์และมีความสําคัญต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง       
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กับงานวิจัยของ อภิษ์ฐา เดชะกุลกําจร (2555) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลากออมสิน

พิเศษของลูกค้าธนาคารออมสินสาขามหาดไทย ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ            

ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 

ด้านลักษณะภายนอก มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของธนาคารออมสิน สาขา

มหาดไทย แตกต่างกัน ในด้านเคยซื้อสลากออมสิน ด้านเหตุผลการซื้อสลากออมสิน ด้านการแนะนํา

ต่อเก่ียวกับการซื้อสลากออมสิน ด้านการกลับมาซื้อสลากซ้ํา และด้านวันส่วนใหญ่ที่นิยมไปใช้บริการ  

 อธิบายได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์และ              

มีความสําคัญต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ             

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ที่กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัย

เก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการ และพฤติกรรม

การซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือให้เข้าใจตลาดของผู้บริโภคจะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 

ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

 

3. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยน้อย เป็นวัยทํางาน มีรายได้ประจําและแน่นอน ซึ่งมี

ความสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้อย่างหลากหลาย ดังน้ันธนาคารควรกําหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มดังกล่าว จะทําให้เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม 

และเพ่ิมฐานลูกค้าใหม่ได้ ในอนาคต 

 2. ด้านเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออม

สินพิเศษ ธนาคารสามารถนําข้อมูลไปใช้ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ดังน้ี 

  ด้านผลิตภัณฑ์ ควรกําหนดระยะเวลาในการรับฝาก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ถึงเกณฑ์การถอนคืนสลากก่อนครบอายุสลาก การใช้เป็น

หลักทรัพย์ค้ําประกันในการกู้เงินกับธนาคารออมสิน เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ที่ต้องการรักษา

สภาพคล่องและหมุนเวียนค่าใช้จ่าย 

  ด้านราคา เป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุด ธนาคารควรกําหนดราคาสลาก

ออมสินพิเศษต่อหน่วยให้ลูกค้าทุกประเภทสามารถเข้าถึงการออมสลากออมสินได้ทุกคน และ

ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติของสลากออมสินพิเศษ ทั้งด้านดอกเบ้ีย
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และเงินรางวัลไม่หักภาษี ไม่มีความเสี่ยงในการออม หรือการ ส่วนลดการสลากออมสินก่อนครบ

กําหนด เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจและสนใจในการเลือกซื้อสลากออมสินเพ่ิมขึ้น 

  ด้านการจัดจําหน่าย จากกลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ยน้อย แนวโน้มการใช้ระบบ

อิเล็กทรอนิกส์มีความสําคัญมากขึ้น การพัฒนาระบบ Internet Banking และ Mymo ให้สามารถใช้

งานได้ง่าย มีรูปแบบธุรกรรมครบถ้วน การแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวบัญชีรวดเร็วและแม่นยํา จะ

สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายข้ึน ทําให้ลูกค้าสามารถซื้อสลากออมสินได้ทุกที่ทุกเวลา 

ทราบผลการถูกรางวัลและรับเงินรางวัลเข้าบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารได้ทันที ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้

ความสําคัญมากที่สุด 

  ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรพัฒนาเว็บไซด์ให้มีความสวยงาม ใช้งานได้ง่าย และมี

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารอย่างครบถ้วน หรือการคํานวณอัตราดอกเบ้ียที่ได้รับ เพ่ือ

ความสะดวกในการค้นคว้าข้อมูลประกอบการตัดสินใจของลูกค้าปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ

สลากออมสินพิเศษ 

  ด้านบุคลากร ลูกค้าต้องการพนักงานที่สามารถให้คําแนะนํา แก้ไขปัญหาที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการ มีบุคลิกภาพ มารยาท และความน่าเช่ือถือ ธนาคารควรจัดให้พนักงานทุกคนการ

อบรมเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการทํางานของธนาคาร และการเข้าใจถึงงานบริการ ก่อน

การปฏิบัติงานจริง เพ่ือสามารถตอบสนองความของลูกค้า ทําให้ลูกค้ามีความสุข พึงพอใจในการทํา

ธุรกรรม และกลับมาใช้บริการซ้ําอีก 

  ด้านลักษณะทางกายภาพ สําหรับสาขาเปิดใหม่ตําแหน่งที่ต้ังสาขาควรสามารถการ

เดินทางได้สะดวก มีที่จอดรถบริการ และหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในภายสาขาให้มีความปลอด

โปร่ง เย็นสบาย เพ่ือให้ลูกค้ามีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ 

  ด้านกระบวนการให้บริการ เน่ืองจากเป็นสลากออมสินพิเศษเป็นผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินขั้นตอนการซื้อสลากต้องมีรูปแบบแน่นอนตรวจสอบได้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการออกสลาก

ออมสินพิเศษ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสลากออมสินพิเศษ 

ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าทุกครั้ง เพ่ือสร้างความน่าเช่ือ และความมั่นใจในการใช้บริการ 
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4. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาถึงปัจจัยในด้านอ่ืนๆ ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่น ปัจจัยทาง

จิตวิทยา ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ทั้งน้ีเพ่ือทราบถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคต่อไป 

 2. การศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์ และการรับรู้การให้บริการด้านเงินฝากประเภทอื่นๆ 

ของลูกค้าธนาคารออมสินเขตธนาคารออมสินภาค 3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาพลักษณ์ ความ

น่าเช่ือถือของธนาคารให้ทราบแนวทางปรับปรุง พัฒนา กลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม สร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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แบบสอบถาม 

งานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสลากออมสินพเิศษ 

ของลูกคา้ธนาคารออมสินในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการทําวิจัยในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคาร

ออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานครโดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

รวม 5 หน้า ดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษ 

 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามสําหรับแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 โปรดตอบคําถามในแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริงของท่าน หรือตามความ

คิดเห็นของท่านให้ครบทุกข้อ คําตอบของท่านมีคุณค่าต่องานวิจัยอย่างย่ิง ผู้วิจยัจะเก็บข้อมูลที่ได้รับ

จากท่านเป็นความลับ โดยจะนําไปสรุปผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่าน้ัน ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริง 

และสมบูรณ์ จะช่วยให้การวิจัยดําเนินไปด้วยความถูกต้องแม่นยํา 

 หากมีข้อสงสัยหรือข้อปัญหาที่ไม่เข้าใจในประเด็นคําถามประการใด โปรดติดต่อผู้วิจัย  

ได้ทาง e-mail : panklang_k@su.ac.thผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้ความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 

 

      กิตติยา ป่ันกลาง 

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการประกอบการ 

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์

คําช้ีแจง : โปรดให้ทําเคร่ืองหมาย ลงใน  เพียง 1 คาํตอบ ให้ตรงกับความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อายุ 

 ไม่เกิน 20 ปี     21-30 ปี 

 31-40 ปี     41-50 ปี 

 51-60 ปี     61 ปีขึ้นไป 

3. สถานภาพ 

  โสด      สมรส 

  หม้าย      หย่าร้าง 

4. ระดับการศึกษา 

 ไม่เกิน ม.6 หรือเทียบเท่า   อนุปริญญา หรือ ปวส. 

 ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตร ี

5. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา     ข้าราชการ/พนักงานองค์กรของรัฐ 

 พนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ  เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 

 ข้าราชการบํานาญ/เกษียณอายุ/แม่บ้าน 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 ไม่เกิน 5,000 บาท     10,001-20,000 บาท 

 20,001-30,000 บาท    30,001-40,000 บาท 

 ต้ังแต่ 40,001 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการซื้อสลากออมสนิพเิศษ 

คําช้ีแจง : โปรดให้ทําเคร่ืองหมาย ลงใน  หน้าคําตอบที่ต้องการเลือก 

1. วัตถุประสงค์ในการซื้อสลากออมสินพิเศษ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพ่ือการออมทรัพย์     เพ่ือรับผลตอบแทนที่แน่นอน 

  เพ่ือการเสี่ยงโชค    เพ่ือเป็นของขวัญ 

 เพ่ือสํารองค่าใช้จ่าย    วางแผนการเกษียณ 

2. งบประมาณในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลี่ยต่อครั้ง 

 ไม่เกิน 5,000 บาท    5,001- 30,000 บาท 

 30,001- 50,000 บาท   50,001- 70,000 บาท 

 70,001- 100,000 บาท   ต้ังแต่ 100,001 บาท ขึน้ไป 

3. ความถี่ในการซื้อสลากออมสินพิเศษเฉลีย่ใน 1 ปี 

 1 ครั้ง/ปี     2 - 3 ครั้ง/ปี  

 มากกว่า 3 ครั้ง/ปี 

4. โอกาสใดที่ท่านซื้อสลากออมสินพิเศษ 

 ซื้อเป็นปกติ / ซื้อประจํา    ซื้อเมื่อสะสมเงินได้มากพอ 

 โอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด   อ่ืนๆ ................................. 

5. ระยะเวลาถือครองสลากออมสินพิเศษ 

 น้อยกว่า 3 เดือน     1 ปี  

 2 ปี      ครบกําหนด 3 ปี 

6. ศึกษาข้อมลูในการออมและการลงทุนจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ญาติหรือเพ่ือน     สื่อวิทยุ โทรทัศน์ 

 หนังสือพิมพ์ วารสาร นติยสาร แผ่นพับ   อินเตอร์เน็ต 

 เจ้าหน้าทีธ่นาคารออมสิน   
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสลากออมสินพเิศษ

ของลูกคา้ธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 กรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ด้านผลิตภัณฑ์      

1. จํานวนอายุสลากออมสินพิเศษ      

2. ถอนคืนก่อนครบอายุสลาก      

3. เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันเงินกู้กับธนาคารออมสิน      

4. เป็นหลักทรัพย์ประกันผู้ต้องหาในช้ันสอบสวนของ

ตํารวจและอัยการและประกันตัวจําเลยในช้ันศาล 

     

5. รูปแบบและความสวยงามของสลากออมสินพิเศษ      

ด้านราคา      

6. ราคาสลากออมสินพิเศษต่อหน่วย      

7. อัตราดอกเบ้ียของสลากออมสินพิเศษ      

8. ผลตอบแทนของสลากออมสินพิเศษ      

9. ความเสี่ยงตํ่า/ไม่มีความเสี่ยงในการขาดทุน      

10. ดอกเบ้ียและเงินรางวัล ไม่หักภาษี      

11 ความเหมาะสมของค่าส่วนลดการถอนสลากออมสิน

ก่อนครบกําหนด 

     

ด้านการจัดจําหน่าย      

12. สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา      

13. การซื้อผ่านระบบ Internet Banking      
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

14. การซื้อผ่านระบบ Mymo (Mobile Banking)      

15. ลูกค้ารับสลากออมสินพิเศษได้ทันที หลังการซื้อ      

16. การรับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ที่ธนาคารออมสิน

ทุกสาขา หรือโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

17. มีข้อมูลสลากออมสินพิเศษประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 

ของธนาคารออมสิน 

     

18. ลูกค้าสามารถติดตามข่าวการออกสลากออมสินพิเศษ

ได้ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ 

     

19. มีข้อมูลแนะนําสลากออมสินพิเศษผ่านทางแผ่นพับ

ของธนาคาร 

     

20. การออกบูธประชาสัมพันธ์ และจําหน่ายสลากออมสิน 

พิเศษ 

     

21. จัดกิจกรรมลุ้นของสัมนาคุณ เช่น ทองคํา รถยนต์      

ด้านบคุลากร      

22. มีความ รู้  ความสามารถในการให้คําแนะนําที่

ตอบสนองความต้องการได้ 

     

23. มารยาท บุคลิกภาพ ความน่าเช่ือถือของพนักงาน      

24. ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ในการบริการ      

25. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า      

26. จํานวนพนักงานในการให้บริการเพียงพอ      

27. ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน      
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ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความสําคัญ 

มาก

ที่สุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ที่สุด

(1) 

ด้านลักษณะทางกายภาพ      

28. ทําเลท่ีต้ังสาขาของธนาคารออมสิน      

29. การเดินทางได้สะดวก ด้วยระบบขนส่งมวลชนได้      

30. ที่นั่งสําหรับรองรับการบริการอย่างเพียงพอ      

31. บรรยากาศภายในธนาคารปลอดโปร่ง เย็นสบาย      

32. ที่จอดรถสะดวก และเพียงพอ      

33. สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น หนังสือ บริการ

เครื่องด่ืม 

     

ด้านกระบวนการให้บริการ      

34. มีระบบคิวในการรอรับบริการ      

35. ขั้นตอนในซื้อสลากออมสินพิเศษสะดวก รวดเร็ว      

36. สลากออมสินมีความถูกต้อง ครบถ้วน      

37. มีกระบวนการซื้อที่เป็นรูปแบบ แน่นอน ตรวจสอบได้      

38. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกสลากออมสินพิเศษ 

เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

     

 

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ขอบคุณค่ะ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอเชญิผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ประวัติผู้วิจยั 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวกิตติยา ป่ันกลาง 

ที่อยู่  530 ถ .จรัญสนิทวงศ์  ซ .44 แขวงบาง ย่ีขัน  เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 

อาชีพ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2548   สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต  

     วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 

 พ.ศ. 2557 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

 พ.ศ. 2548 – 2555  ลูกจ้างปฏิบัติงาน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 พ.ศ. 2555 – 2556  ลูกจ้างปฏิบัติงานแทน ธนาคารออมสินสาขาจรัญสนิทวงศ์ 

 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน พนักงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในภูมิภาค 3 

ธนาคารออมสิน 

 

 




